
Verslaglegging avonden Omgevingsvisie Geesteren en Reutum  
Uitgebreid verslag gemeente Tubbergen 

 
Opmerking vooraf bij dit verslag 
Tijdens de twee avonden op 30 en 31 oktober zijn in verschillende groepen vijf thema’s besproken. 
Hiervan zijn door verschillende ambtenaren losse verslagen gemaakt. In dit bestand zijn die verslagen 
samengevoegd. Dat zorgt voor verschillende stijlen van verslaglegging. Vanwege de transparantie is 
dit document openbaar, maar voor een overzichtelijker en kortere samenvatting verwijzen we graag 
naar de korte publiekssamenvatting.  
Bij elk thema zijn stellingen beschreven. Deze stellingen waren bedoeld om het gesprek op gang te 
brengen. Aan tafels waar het gesprek goed op gang kwam zijn daarom niet alle stellingen besproken. 
In dit verslag ziet u dus ook niet overal een uitkomst per stelling, maar wel een verslag en uitspraken 
van wat aan deze tafel besproken is. 
 

Opzet avonden 
Voor de avond in Geesteren waren op voorhand weinig aanmeldingen. Daarom is er voor Geesteren 
voor drie tafels gekozen, waarbij aan één tafel alle thema’s behandeld zijn. In verband met de tijd is 
het zo gelopen dat het ene thema in meer of mindere mate werd behandeld dan de ander. Vandaar 
dat in dit verslag bij Geesteren per thema dus meerdere tafelnummers genoemd worden met elk een 
eigen verslag.   
Tijdens de avond in Reutum waren er vijf thematafels, waar om de 20-25 minuten gerouleerd werd. 
Vandaar dat bij sommige verslagen van Reutum drie rondes zijn aangegeven.  
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Ondernemen in het buitengebied 
Geesteren 

Thema 1 – Ondernemen in het buitengebied 

1. Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers 
2. De agrarische sector maakt onze gemeente juist aantrekkelijk voor de recreant 
3. In het buitengebied is plek voor iedereen  

Tafel 1 
4x oneens (3x rood/1x blauw) 4x eens (2x rood/3x blauw)  
 

Verdienmodel agrariërs 
In het aantal m2 is het buitengebied van de agrariërs. Agrariër: er spelen veel factoren mee om te 
kunnen en blijven boeren in Twente. Draait niet alleen om m2. Exploitatie m.b.t. natuurbehoud en 
landschapsgebruik speelt daarin een grote rol. De agrariër is er van overtuigd dat boeren graag 
meewerken aan het natuurbehoud en andere vormen van inkomen om zo met minder m2 te kunnen 
werken. Boeren die nu nog boeren in Twente weten wat de restricties zijn. Ze houden van dit 
landschap en dit gebied en dragen daaraan graag hun steentje bij. ‘Boeren die niet in dit landschap 
verder willen zijn al vertrokken’.  
 

Natuurbehoud vs. Agrariërs 
De media zet TBO’s en agrariërs meer tegenover elkaar dan zou moeten of daadwerkelijk het geval is. 
‘Ik geloof niet dat we tegenover elkaar staan’. De gemeente kan een rol spelen in de dialoog voeren 
tussen verschillende partijen of de bewoners informeren over wat de boer of de TBO doet.  
 

Functieverdeling van het buitengebied/bedrijvigheid 
Ziet niemand zitten. Juist de inrichting zoals het nu is maakt het gebied interessant voor inwoners en 
toerist/recreant om hier te wonen of te recreëren. Toerisme/recreatie, natuur en agrariërs horen in het 
buitengebied en horen gemengd te zijn. Voorkeur gaat naar het behouden van bestaande erven + 
agrarische uitstraling en geen ‘overtoerisme’. Het is belangrijk om aandacht te houden voor de 
inwoner ‘men mag niet vervreemden in eigen buurt’. Andere vormen van bedrijvigheid (naast agrarisch 
of toeristisch/recreatief) ziet iedereen wel zitten zolang het maar geen zware industrie betreft. Vormen 
van bedrijvigheid om de leegstand/verloedering op erven tegen te gaan en zo de Twentse uitstraling 
te houden zou een welkome toevoeging zijn. 
 
Tafel 2 
Meerderheid was het hiermee niet eens. Boeren houden het mooi, moeten ook behouden blijven voor 
onze gemeente, maar er moeten ook mogelijkheden zijn voor andersoortige bedrijvigheid, 
bijvoorbeeld recreatie.  
Verval, leegstaande schuren, verpaupering als agrariërs stoppen, heeft men liever niet.  
Liever bedrijvigheid in / op bestaande schuren ed. dan nieuwe bedrijvigheid toevoegen.  
 
Stelling: moet gemeente limiet stellen aan ontwikkelingen, bijv. een maximaal aantal campings?  
Aanwezigen vinden dit lastig. Er moet niet teveel komen, maar hoe je dit kunt of moet reguleren vindt 
men lastig.  
 
Wel van belang: verrommeling tegen gaan, passen in het landschap erg belangrijk en hier mag de 
gemeente ook best streng op zijn. Het landschap moet behouden blijven.  
 
Ook van belang bij invulling VAB locaties: verkeersbewegingen. Teveel verkeersbewegingen kunnen 
overlast veroorzaken en bovendien zijn het smalle wegen in het buitengebied. Grote vrachtwagens 
rijden dan de wegen en bermen kapot. Dit moet een afwegingskader zijn bij het beoordelen van 
plannen.  
 
Men is positief over het toevoegen van zorgboerderijen in het buitengebied, op bestaande erven.  
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Moet de gemeente sturen in de plekken waar grootschalige landbouw is toegestaan? 
Meningen zijn verdeeld.  
Bovendien wordt opgemerkt dat de locaties voor grootschalige landbouw wordt opgelegd door 
provincie en Rijk. Gemeente heeft hier geen vrije keuze in. 
Wie sluit je uit als alles is voor boeren? Vooral de boer belangrijk. Ook anderen moet er wel komen. 
Wat meer zou kunnen?. Boeren houden het mooi. Maar ook anderen oké. Liever mix.  
Met overal schuren. Bij saneren, wat doe je dan met de boeren. Verloedering ligt op de loer. Stallen 
die vrij komen, kan niet allemaal Rood voor Rood. Schaalvergroting. Argument van de Langeveen 
kant: eigenlijk moeten bedrijven op het bedrijventerrein. 
 
Conclusie: buitengebied primair voor de boer. Maar ook een mix van bedrijven heeft voordelen. 
 
Wat vind je van de toeristische sector in het gebied? Denk aan Camping, BenB op de boerderij, 
hotelletjes. Wat past het beste. Kinderopvang kleinschalig. Grootschalige bedrijvigheid is een ding. 
Als gemeente daarom vinger aan de pols houden. Cijfer (normen) aan hangen, wat kan en niet kan.  
Ook m2. 
Hoe zit het dan met Vasse en Ootmarsum? Is niet gereguleerd.  
Wat is het probleem als je er veel hebt. Dan ligt overlast op de loer. Maar je hebt toch grote percelen. 
Je hebt het toch niet direct naast de deur. Maar dat voelt toch als overlast. Is toch te dicht bij.  
Ook wordt aangegeven dat er sprake is van verrommeling, als je te veel bedrijvigheid hebt.  
Toch ook positief die bedrijvigheid van toeristen. Dankzij deze sector kan de supermarkt overleven. 
Zorgt ook voor de leefbaarheid. Hiervoor is zoeken naar balans van belang.  
Kracht van het Twentse landschap is het afwisselende landschap. Boeren beheren de natuur. Maar 
toch als overheid vinger aan de pols houden. Reguleren als overheid.  
Wat kan wel wat kan niet.  
Maar hoe doe je dat dan. Dat reguleren. En wat zijn dan de alternatieve voor erf bedrijvigheid.  
Verkeersbewegingen zou een indicator/afwegingskader kunnen zijn.  
Verder zou je kunnen zeggen bedrijven op het bedrijventerrein. Alles daar concentreren.. Zijn deze 
terreinen dan wel voldoende groot. 
Ook bij ja/nee zorgboerderij zou je ‘verkeersbewegingen’ als indicator mee kunnen nemen. 
 
Aanwijzen agrarische bedrijvigheid (grootschalige bedrijven) door gemeente  . Zou niet kunnen door 
provinciaal beleid, zegt raadslid. 
Foto. Meningen verdeeld. 
 
Schuren leeg, ontsieren, verpauperen.  
 
Tafel 3 
Uitkomst: 
3 eens 
5 oneens 
 
In het buitengebied mogen ook andere functies. Deze functies kunnen elkaar versterken. Andere 
functies wel inkaderen en de kleinschaligheid van deze andere functies behouden. 
 
Het voorbeeld van een autogarage blijkt wel te kunnen, maar dan kleinschalig en ingekaderd. 
De gemeente faciliteert al veel. De taak van de gemeente is het blijven sturen en zorgen dat er geen 
wildgroei ontstaat. T.a.v. de SvS-regeling wordt opgemerkt dat na de sloop van de schuur geen 
nieuwe schuur dient te worden opgericht, dit moet worden voorkomen. 
 
Laat het beeld van het buitengebied intact. 
 
Alleen voor agrariërs 

- Functies in vrijkomende gebouwen 
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- Let op uitstraling 
- Gemeente moet reguleren  

Reutum  
Thema 1 – Ondernemen in het buitengebied 

1. Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers 
2. De agrarische sector maakt onze gemeente juist aantrekkelijk voor de recreant 
3. In het buitengebied is plek voor iedereen  

Ronde 1 
Stelling 1 Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers.  
5 oneens/ och 
1 oneens/ nou en of 
1 eens/ nou en of 
  
Ondernemers in het buitengebied wel ondersteunen. Reutum heeft geen industrie, dus ondernemers 
mogelijkheid geven in het buitengebied.  
 
Vooral voor agrariërs, zoals het nu is moet het blijven. 
 
Liever geen nieuwe industriële bedrijven, die horen thuis op een industrieterrein. Bedrijven in het 
buitengebied toestaan die ook een link hebben met het buitengebied.  
 
Vrijkomende bebouwing wel goed benutten.  
 
Grond behouden voor agrariërs, bebouwing voor andere ondernemers. Bijv. woonerven 
 
Stelling 2 De Agrarische sector maakt juist dan onze gemeente zo aantrekkelijk is voor de 

recreant.   
4 eens/och 
3 oneens/och 
 
Landschap is ontstaan en onderhouden door de agrariërs.  
 
Bezoekers zijn geïnteresseerd in de natuurgebied zoals het Springendal.  
 
Bezoekers kijken juist naar de mix van ons landschap.  
 
Er wordt verwezen naar het artikel van Annie Schreijer, dat boeren beloont moeten worden voor het  
onderhoud dat zij aan het landschap plegen. “het coulissen landschap” 
het totaalplaatje is dan ook breder dan alleen Tubbergen. We moeten NOT breed dit oppakken.  
 
Stelling 3.  In het buitengebied is plek voor iedereen 
5 eens/nou en of 
 
Qua ruimte is er plek voor iedereen. Het buitengebied is niet meer uniek voor agrariërs. Glasvezel  
helpt ook dat het mogelijk is dat er ook andere bedrijvigheid mogelijk is.  
 
Regio Food Valley is druk met het ontwikkelen van het VAB beleid. Voorbeeld van Ede wordt  
aangehaald, waarbij het mogelijk is om vaker en sneller bestemmingsplannen aan te passen op  
nieuwe functies in het buitengebied. Doorbijv. Seniorenwoningen mogelijk te maken.  
Maatwerk is erg belangrijk bij het toestaan van nieuwe functies in het buitengebied. Verruiming van  
wat mogelijk is, zou wel wenselijk zijn.  
 
 
Ronde 2 
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Stelling 1 In het buitengebied is plek voor iedereen 
5 oneens/nou en of 
 
Zonnevelden zijn niet wenselijk, nu agrarische ondernemers verdwijnen.  
Grond heeft de landbouw hard nodig, als straks met de kringlooplandbouw 65% van het eiwit van  
eigen grond moet komen.  
 
Meerdere activiteiten moeten wel mogelijk zijn.  
 
Energie transitie kost ruimte, en dat gaat op ons af komen. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen op  
dit gebied. Kritisch blijven kijken naar het ruimte gebruik. Verdienmodel voor energie  in ons landelijk  
gebied moet niet mogelijk zijn in NOT.  
 
We hebben te maken met veranderend landschap, vroeger was hier overal heide.   
 
Stelling 2 De agrarische sector maakt juist dat onze gemeente zo aantrekkelijk is voor de 

recreant.  
1 oneens/ nou en of 
4 eens/ nou en of 
 
Kleinschalig landschap was vroeger, daar willen we wel weer naar toe, maar is niet haalbaar qua  
verdienmodel.  
 
Het landschap met afwisseling van natuur/landbouw maakt ons aantrekkelijk. De agrariërs zijn  
grotendeels de beheerders van dit landschap. Daarnaast organiseren zij vaak ook activiteiten naast  
hun agrarische bedrijf.  
 
Ronde 3  
Stelling 1  In het buitengebied is plek voor iedereen 
6 oneens/ nou en of 
1 oneens/ och 
 
Niet iedereen mag hier zomaar iets doen, maar er is wel plek voor andere functies.  
In grote lijnen zoals dat nu ook is. Natuur/agrarisch samen behouden. 
 
Naar schaal en zetting moeten we nieuwe functies in het landschap toepassen. Want er is 
levendigheid nodig in het buitengebied.  
We moeten zuinig zijn op dit mooiste stukje Nederland.  
 
Woonerven voor ouderen zou een optie kunnen zijn.  
 
Boeren die door willen moeten we vooral faciliteren en niet belemmeren.  
Niet meer volume qua bebouwing, maar de vrijkomende bebouwing goed benutten, passend in de 
omgeving.  
 
Stelling 2 De agrarische sector maakt juist dat onze gemeente zo aantrekkelijk is voor de 
recreant.  

2 eens/ nou en of 
4 oneens/ nou en of 
1 oneens/ och 
 
Het samenspel is hierbij belangrijk. Meerdere sectoren maken ons landschap mooi.  
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Er zit verschil tussen de agrariërs in het buitengebied. Een aantal is heel zuinig op ons landschap en 
onderhoud het ook goed, maar er zijn ook agrariërs, die ons landschap kapot maken. O.a. door 
kappen van houtwallen. Ook was vroeger ons landschap gevarieerder.  
 
Onze cultuur is ook belangrijk. Wij zijn rustig en bescheiden.  
De cultuur in Limburg, waarbij iedereen overal mag lopen op de weilanden en boeren erven. Dat zou 
in onze gemeenten in een aantal gebieden mogelijk zijn, maar zeker niet overal.  
Waar mensen geclusterd willen wonen, kan men het gebied er omheen ook openstellen. Zelfde als bij 
landgoederen, maar dan goed onderhouden en als gemeente handhaven.  
 
Streekproducten made in Twente op de markt brengen.  

Conclusie van de drie tafels 
 

 Ons mooie,  gevarieerde coulissen landschap en de natuurwaarden behouden.  
 De grond zoveel mogelijk behouden voor de toekomstboeren (de blijvende agrariërs) en niet 

aanwenden voor het zgn energielandschap. 
 Meer ruimte en mogelijkheden geven om de vrijkomende bebouwing te gaan gebruiken voor 

nieuwe/andere functies. Harde eis is om hierbij om dit te doen naar schaal en zetting binnen 
het landschap. Maatwerk is dus belangrijk. 

 Er moet meer samenhang komen tussen meerdere sectoren. Natuur en landbouw moeten 
naast elkaar blijven bestaan en elkaar versterken. Maar ook onze cultuur is erg belangrijk 
hierbij.  
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Energietransitie 
Geesteren 
 
Thema 2 – Energietransitie 

1. De energieopgave is zo groot dat de gevolgen niet onzichtbaar kunnen blijven. 
2. Het landschap is van iedereen, de winst van windmolens en zonneparken dus ook. 
3. Doelstelling van het klimaatakkoord zijn niet te halen zonder de inzet van percelen grond 
4. Alle nieuwbouw moet worden verplicht om zelfvoorzienend te zijn 

 
Tafel 1 

Proces rondom energietransitie 
Zit nu nog veel koudwatervrees om over te stappen op andere vormen van energie, of deze vormen 
aan te leggen bij de inwoner. De gemeente kan dit wegnemen door inwoners en ondernemers meer te 
informeren. Alleen in Tubbergen het ‘probleem’ oplossen vind iedereen te smal. Opschalen naar 
bijvoorbeeld regionaal of landelijke niveau vond iedereen realistischer. Advies: zorgen dat Twente 
zelfvoorzienend is in energiewinning.  
 

Uitstraling energiewinning in het landschap / landschapswaarde 
Vraag Bernard: als energiewinning zichtbaar wordt in het landschap waar moet het dan aan voldoen? 
Reacties:  

1. Wat wel en niet mooi is erg subjectief. Misschien wordt wat we nu niet mooi vinden wel als 
mooi gezien in de toekomst’ voorbeeld van oude molens werd aangehaald. De windmolens 
over de grens vonden sommige wel storend en anderen niet. Wel was iedereen het er over 
eens dat het vreemd is dat ze in Duitsland wel staan en hier niet mogen.  

2. Mocht het zichtbaar worden zoek dan plekken waar het minder opvalt of op ‘lelijke’ plekken in 
het landschap bijvoorbeeld bij zandwinningen of snelwegen.  

3. Inwoner: een zonneveld aanleggen kan een interessante activiteit zijn voor een agrariër. 
Reactie agrariër: kan inderdaad interessant zijn maar aanleggen ‘nee, dat nooit’. De impact op 
het landschap wordt dan te groot. Landschapswaarde heeft voorrang.  

 
Tafel 2  
 
Landschap verandert door zichtbare energieopwekking.  
 
Oneens: 
-behoud mooie landschap 
-we hebben toch veel schuren. Die eerst benutten dan landschap. 
-zonnepanelen wordt steeds ‘technischer’-> hierdoor minder nodig. 
-in industriegebieden moeten er zeker zonnepanelen geplaatst worden. 
-mooi is het niet. MOET. 
 
Oneens: 
Niet ons mooie landschap, een kwaliteit, laten ontsieren door dit soort zaken.  
Er zijn alternatieven.  
Eerst maar eens alle schuren in onze gemeente volleggen met zonnepanelen.  
Hiermee starten en afwachten / wachten op nieuwe technieken voordat we meteen zonnevelden en 
windmolens gaan plaatsen.  
 
Als het dan echt moet dan doe maar windturbines bij voorkeur op een industrieterrein.  
 
Eens: Anders redden we het niet qua opgave die er ligt op dit gebied.  
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Tafel 3 
Uitkomst: 
2 personen zijn het hiermee eens en 6 personen oneens. 
 
In zijn algemeenheid geen inzet van agrarische gronden voor grootschalige zonnevelden. Er is op dit 
moment al een hoge agrarische gronddruk. Door het plaatsen van zonnepanelen kan op betreffende 
gronden geen mest worden afgevoerd. Deze mest moet worden afgevoerd. Bovendien kan het 
weiland niet meer worden gebruikt voor het gras en voer voor het vee. 
 
Eerst alle staldaken voorzien van zonnepanelen en inzet van biogas, daarna zijn er wellicht nieuwe 
vormen van duurzame energie-opwekking. 
 
Een zonneveld met panelen zorgt niet voor biodiversiteit. 
 
In het verhaal ontbreekt nog de mogelijkheid van waterstofgas. 
 
Uiteindelijk zullen we toe moeten naar een mix van mogelijkheden. 
 
Stelling: de energie-opgave is zo groot dat de gevolgen niet onzichtbaar kunnen blijven 
Uitkomst:  
Unaniem eens  
 
Windturbines zullen een gewenning zijn. De windturbines zien en hier last van hebben zijn twee 
verschillende dingen. 
 
In eerste instantie zonnepanelen op daken. Verplichting op daken in die zin het verplicht beschikbaar 
stellen van grote dakoppervlakten. 
 
Aandachtspunt: 
Iedereen moet kunnen meedoen ook mensen waarvoor het onbetaalbaar is (armoede) hiervoor moet 
een oplossing worden gezocht. 
 
Percelen -> grootschalige zonnevelden 
Niet tlv voedselvoorzieningen -> staat in klimaatakkoord. 
Gronddruk op agrarische grond is al hoog -> tlv landbouw 
Agrariërs staan al onder druk => op daken + vergisting is voldoende. In de toekomst met andere 
technische mogelijkheden doelstellingen halen.  
 
Zonnepanelen ≠ biodiversiteit  
Maatschappelijk verdienmodel <-> last voor overige boeren: grondprijs ↑ 
 
Inzet waterstof gas => andere vormen. 
Verplicht alle daken benutten -> beschikbaar stellen  
Mestvergisting. 
Gevolgen zichtbaar => allemaal eens en of! =>Is ook gewenning!!  
Gemeente zorg dat iedereen mee kan doen aan transitie. 
Mix is oplossing. 
 

Reutum  
Thema 2 – Energietransitie 

1. De energieopgave is zo groot dat de gevolgen niet onzichtbaar kunnen blijven. 
2. Het landschap is van iedereen, de winst van windmolens en zonneparken dus ook. 
3. Doelstelling van het klimaatakkoord zijn niet te halen zonder de inzet van percelen grond 
4. Alle nieuwbouw moet worden verplicht om zelfvoorzienend te zijn 
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Ronde 1 
Uitkomst: 6 eens 
 
Argumenten: 
We zullen de energie nodig hebben. Wel zijn er mogelijkheden om de zichtbaarheid te 
beperken. Geen zon en wind, maar kernenergie als oplossing. Het is geen oplossing om heel 
Tubbergen vol te leggen met zonnepanelen vanwege de aantasting van het landschap en de 
inzet van de kostbare landbouwgronden, die zorgen voor onze voedselvoorziening. 
 
Wat je ook doet in het landschap je gaat iets zien, ook de biovergister 
 
De doelstelling ga je niet halen met het volleggen van de daken. Bovendien gaat de 
realisatie van zonnepanelen op daken niet erg vlot. Op dit moment zijn er vrijwel geen 
andere alternatieven voor zon en wind. Zon en wind zijn op dit moment het meest essentieel. 
 
Over het algemeen geen voorstander van zon op agrarische gronden. Windenergie is 
waarschijnlijk de oplossing, zeker bij agrariërs. 
 
Conclusie: 
Eens met de stelling dat het niet onzichtbaar zal blijven. Agrarische gronden zoveel mogelijk 
in tact laten. Het aantal hectare voor zon maximaliseren. Boeren moeten kunnen blijven 
boeren. 
 
Ronde 3 
Uitkomst: 7 eens en 1 oneens 
 
Argumenten 
 
Het aantal hectare zonnevelden en windmolens zullen zeker zichtbaar zijn. Zorgen dat er 
geen overlast ontstaat. Windmolens zijn niet fraai om te zien. Windmolens passen niet 
overal. Langs bijv. de A1 zou een oplossing zijn (red. is geen gemeente Tubbergen). 
Zonnevelden zouden minder breed moeten zijn. 
 
Men is niet blij met zonnevelden op agrarische gronden. Zonnevelden zullen extreem veel 
landbouwgrond kosten. 
 
Keuzes maken, bijv windmolens op locaties waar windmolens aan de Duitse zijde al in het 
zicht zijn. 
 
Eerst de daken volleggen met zonnepanelen en daarna de optie van windmolens. Er is nog 
ruimte op daken en op daken is het minder zichtbaar. 
Mensen die het meeste last hebben moet ook het meest profiteren. 
 
 
Conclusie: 
Esthetisch moet het zo weinig mogelijk opvallen en zorgvuldig worden ingepast. Het 
rendement is voor de omwonenden. Het zal een mix worden van zon, wind en bio. 
 
Stelling 2: het landschap is van iedereen, de winst van windmolens en zonneparken dus ook. 
 
Ronde 2 
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Uitkomst: 7 eens en 1 oneens 
 
Argumenten 
Juist iedereen laten meeprofiteren en het zorgt voor het creëren van draagvlak. 

 
Aandachtspunt ook mensen laten meedoen met een kleine portemonnee. 

 
Geen buitenlandse investeerders. Het rendement lokaal houden. Een duurzaamheidsfonds 
waaruit het dorp kan putten. 
Maak er een kans van i.p.v. een bedreiging. 

 
Conclusie: 
Lokaal rendement, lokaal houden 

 

 
Stelling 3: de doelstellingen van het klimaatakkoord zijn niet te halen zonder de inzet van 
percelen grond. 

 
Ronde 2 

 
Uitkomst 5: oneens en 3 eens 

 
Argumenten 
Gronden heb je nodig, hier ontkom je niet aan. 

 
Voorstander van zon op daken. Men is tegen zonnepanelen op agrarische gronden. 

  
Zonnevelden betekent een aantasting van het landschap en is esthetisch niet mooi. 

 
Er moet worden geïnvesteerd in innovatieve oplossingen. Zon en wind betekent korte termijn 
politiek. Hierop wordt aangegeven dat deze aspecten juist tijdelijk zijn bedoeld. 
Men heeft liever windmolens dan zonnevelden. Biovergisters zijn ook een goede oplossing. 

 
In eerste instantie zonnepanelen op daken en op geschikte plekken windenergie toestaan. 
Op plekken waar mensen er weinig last van hebben. Ook situering van windmolens bij 
Natura 2000-gebieden. 

 
EAZ-windmolens (kleine molens) in combinatie met zonnepanelen betekent minder 
aantasting van het landschap. 

 
Conclusie: 
Duurzame energie mag niet ten koste gaan van het landschap en moet esthetisch 
verantwoord zijn. Laat mensen in de omgeving meeprofiteren (red. lulalo). Zorg voor een 
goede inpassing. Kleine windmolens zijn minder bezwaarlijk. Bij grote windmolens zal veel 
bezwaar ontstaan, dit wordt gezien als risico. 

 
Ronde 3 
Uitkomst: 5 eens en 3 oneens 

 
Argumenten  
Verduurzamen kost ruimte. Zorg voor een goede plek, bijv. bij natuurgebieden. 
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Voor windmolens is minder inzet van gronden nodig en bovendien zijn er relatief minder 
nodig in vergelijking met zonnevelden. Als optie wordt gegeven om windmolens buiten de 
gemeente te plaatsen, bijv. op zee. Maar dat is geen oplossing, voor de bijdrage in 
duurzame energie op gemeenteniveau. 

 
Ook wordt beseft dat wij niet moeten afwachten. Wellicht zou kernenergie nog een oplossing 
kunnen zijn. 

 
Het zal uiteindelijk een mix worden. Kijken naar diverse aspecten bijv. stoppende agrariërs 
en soort landschappen. 

 
Wij hebben overigens een opslagprobleem en geen energieprobleem. 

 
Conclusie 
’t liefst een oplossing zoeken buiten de gemeente. Geen specifieke voorkeur maar is 
afhankelijk van bijv. het type landschap, stoppende agrariërs. 

 
Stelling 4: alle nieuwbouw moet worden verplicht om zelfvoorzienend te zijn. 

 
Ronde 1 
Uitkomst: 5 eens en 1 oneens 

 
Argumenten 
Verplichten hoeft waarschijnlijk niet. Kijken of er oplossingen zijn op wijkniveau om 
zelfvoorzienend te worden. Mensen niet verplichten, omdat er collectieven gaan ontstaan. 

 
Duurzaamheidsplan voor woningen zal straks moeten voldoen aan de Beng-norm (red. Beng 
betekent bijna-energieneutraal-gebouw welke vanaf 2021 zal gelden) 

 
Uitkijken dat een woning betaalbaar blijft. Als voorbeeld wordt aangehaald dat het gasloos 
bouwen van een aantal woningen in Fleringen in het gedrang kwamen met de 
betaalbaarheid van de woning. 

 
Gasleidingen wel behouden i.v.m. de eventueel waterstofgas. 

 
Verplichten gaat wel erg ver, zeker voor starters (argument om het oneens te zijn met de 
stelling) 

 
Conclusie: 
Er is verdeeldheid. Het verplicht stellen is lastig i.v.m. de kostencomponent. Kijken naar een 
collectieve oplossing d.m.v. zonnepanelen of geothermie en niet voor elk huis apart een 
oplossing zoeken. 
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Klimaatadaptatie 
 
Geesteren  

Thema 3 – Klimaatadaptie 

1. Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte 
2. Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot probleem 

voor mij  
3. Waterberging mag ook mij ruimte kosten 

 

Tafel 1 
Privégrond 

Niemand wil een norm vanuit de gemeente m.b.t. percentages groen en grijs. Iedereen moet keuzes 
kunnen blijven maken over de privégrond. De gemeente zou inwoners wel kunnen inlichten over wat 
een stuk groen betekend voor wateropname, verkoeling etc. zodat inwoners bewustere keuzes 
maken.  
 

Openbare ruimte 
M.b.t. momenteel grijze vlakken (waaronder parkeerplaatsen) ziet iedereen wel mogelijkheden in 
‘groene’ oplossingen of tussenoplossingen zoals semiverharde ondergrond of waterdoorlatende 
ondergrond. ‘Groene oplossingen gaan boven het incidenteel gebruik van grijze voorzieningen’ 
(hiermee werd gedoeld op grijze parkeerplaatsen die niet dagelijks gebruikt worden).   
 
 
Tafel 2 
Gemeente mag normen stellen aan: 

- Percentage tuinverharding  
- Beplanting t.b.v. biodiversiteit  
- Opvangen regenwater  
- Verplicht afkoppelen van regenwater als gemeente rioolvervanging uitvoert 

Hier heeft men geen problemen mee.  
 
Het moet dus stel er maar regels aan als gemeente, net zoals er regels zijn over bijvoorbeeld het 
bijbouwen.  
 
Of het geven van subsidie kan bijdragen is de groep het niet eens, 50-50.  
Sturen op bewustwording als gemeente.  
Wat is acceptabel als het gaat om straten die blank komen te staan?  
5x per jaar is acceptabel.  
Wel afhankelijk van de locatie en verkeersfunctie 
Geen kosten maken om dit op te lossen voor die paar keer dat het blank staat. 
Essentieel: uitleg! Dus stel dat een tunnel blank staat maar het oplossen van het probleem blijkt in de 
miljoenen te lopen, dan uitleggen welke maatregelen worden genomen en waarom 
Klimaatadaptatie. Opleggen maximale norm verharding.  
Duidelijk beeld. 2x blauw aan de oneens kant. En de rest eens aan de rode kant. 
 
Nu wel ingrijpen, omdat het klimaat veranderd. 
 
Dan de vraag of de gemeente moet investeren in subsidie voor biodiversiteit. Wakkert aan tot 
nadenken, wordt gezegd. Bewustwording met subsidie. Maar ..Wie het wil, doet het wel. Een bonus 
kan tijdelijk bewustzijn voor het thema stimuleren. (zie hierbij) 
 
Subsidie er af. Verplichting geworden. 
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Biodiversiteit/bloemetjes. (zie hieronder).                                 
 
Opgemerkt wordt dat je ook aan andere dingen kunt denken. Expert Bart licht toe. 
Bijvoorbeeld regentonnen beschikbaar stellen. 
Zoeken naar mogelijkheden om te verplichten of om prikkel te raken om in beweging te komen.  
 
Vervolgens belanden we in een regenwater discussie. Het afvoer van water. Moet dan snel. Of mag 
de straat 2 uur onder water staan.  
De groep zegt dat dat afhangt van hoe vaak dingen voorkomen. Hoe intensief. Wordt niet acceptabel 
gevonden als het elke dag voorkomt. 3x per jaar zou te doen zijn.  
Ook van invloed is  

- Op welke locatie 
- Betreft het een drukke verbindingsweg             

Voorbeeld van Enschede wordt aangehaald, waarbij hekken wordt geplaatst als ‘tunnels/wegen’ onder 
water lopen.  
Dus: van invloed is waar de overstroming plaats vindt en de intensiviteit van het incident.  
Goed uitleggen is van belang bij dingen wel of niet doen. Goede communicatie met inwoners 
wezenlijk.          
 
 
Tafel 3 
Unaniem eens 
 
Mensen zouden minder water moeten verbruiken door bijv. korter te douchen, geen zwembadjes 
vullen in de zomer. 
De tuinen niet verharden. Hiertoe geen verplichting opleggen maar zorgen voor goede voorlichting en 
mensen belonen. 
 
Gemeente zou moeten kijken naar een andere inrichting van de openbare ruimte i.v.m. water. Meer 
groen en beken bovengronds i.p.v. ondergronds. 

- Groene tuin 
- Minder douchen 
- Regenwater opvangen 
- Pp aanpassen => infiltratie 
- Andere inrichting openbare ruimte, bomen schaduw 
- Goede voorlichting bij % groei op kavel. Via vergunningstelsel  

 

Reutum 
Thema 3 – Klimaatadaptie 

1. Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte 
2. Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot probleem 

voor mij  
3. Waterberging mag ook mij ruimte kosten 

 
 
Stelling 1: Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte. 
 
Hartstochtelijk eens: 6 
Rationeel eens: 0 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
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- Alleen is het moeilijk te doen. We moeten samen duurzamer denken en leven. 
- Oplossingen moeten opgestart worden vanuit burgers, bottom up. 
- De overheid moet burgers stimuleren en faciliteren. 
- minder tegels, meer groen (tegeltax) 
- Er moet ingezet worden door de overheid op bewustwording en stimulering van positieve ideeen 
- Er kan gedahct worden aan het combineren van functies zodat het ruimtegebruik voor maatregelen 
beperkt is. 
- Bij het uitvoeren van maatregelen moeten ‘natuurlijke’ momenten en kansen gepakt worden. Bijv. het 
afkoppelen van hemelwater op het moment dat riolering vervangen wordt. 
- Uitvoeren van maatregelen door huiseigenaren mag geen korte termijn verplichting zijn die vanuit de 
overheid opgelegd wordt. 
 
Stelling 2: Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot 
probleem voor mij 
 
Hartstochtelijk eens: 0 
Rationeel eens: 3 
Hartstochtelijk oneens: 3 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- Er zijn veel dingen die we wel kunnen doen, zowel burger (binnen de kom) als boer (buiten de kom). 
- Boeren kunnen water vasthouden tegen verdroging, bijvoorbeeld door peilgestuurde drainage. 
- Het planten van bomen of maken van groene daken helpt tegen verdroging, zorgt voor afkoeling en 
vangt fijnstof af.  
- Bij huurwoningen zijn de mogelijkheden van de bewoners beperkt. 
 
Stelling 3: Waterberging mag ook mij ruimte kosten. 
 
Hartstochtelijk eens: 5 
Rationeel eens: 0 
Hartstochtelijk oneens: 1 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- er is veel ondergronds op te lossen (waterberging), daarom hoeft het geen ruimte te kosten. 
 
 
 
Ronde 2 
Aanwezigen: bestuur tvc/architect, bestuurslid essenkracht, medew. Waterschap, bestuur tvc  
 
Stelling 1: Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte. 
 
Hartstochtelijk eens: - 
Rationeel eens: - 
Hartstochtelijk oneens: - 
Rationeel oneens: - 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
Niet besproken. 
 
Stelling 2: Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot 
probleem voor mij 
 
Hartstochtelijk eens: 1 
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Rationeel eens: 2 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 1 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- Er zijn allerlei maatregelen mogelijk, iedereen kan een steentje bijdragen maar het heeft geen echt 
effect.  
- het is vooral een probleem wat de overheid maar moet oplossen. 
- Je kunt zelf wel wat doen, bijv. waterverbruik verminderen, je tuininrichting aanpassen. 
- de gemeenten en het waterschap zijn aan zet om dit probleem op te pakken. 
- als de maatregelen voor een oplossing ook een financieel effect hebben voor de burgers, is er een 
stok achter de deur om e.a. te moeten doen. 
- bronnen en grondwater kunnen bij wateroverlast gevoed worden om bij droogte het water weer te 
gebruiken. 
- het is een grote opgave voor de overheden, het blijft daarbij de kunt om het op kleine schaal voor de 
inwoners herkenbaar te maken. 
- de bedrijfsvoering van agrariërs moet afgestemd worden op de kenmerken van de bodem, natuur, 
landschap, zoals vroeger gebruikelijk was. Dan kan de sponsfunctie van de grond beter benut worden 
zodat droogteschade voorkomen kan worden. Het waterpeil (peilbeheer waterschap) moet afgestemd 
worden op de kenmerken van de omgeving, niet op de wensen van de gebruikers.  
 
Stelling 3: Waterberging mag ook mij ruimte kosten. 
 
Hartstochtelijk eens: 3 
Rationeel eens: 1 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- waterberging hoeft geen ruimte te kosten als de ruimte met dubbele functie slim gebruikt wordt. 
- het gehalte organische stof in de bodem moet omhoog, dan houdt de bodem veel meer water vast. 
- wat levert het uiteindelijk op…? 
- de gemeente moet inwoners maar verplichten eigen hemelwater in eigen tuin te bergen. 
- waarom moet ik daar ruimte voor opgeven, ik heb al veel betaald voor die ruimte, dan wil ik zelf 
bepalen wat ik ermee doe. 
 
Ronde 3 
Aanwezigen: burger, student/lid dorpsraad, agrariër, student  
 
Stelling 1: Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte. 
 
Hartstochtelijk eens: 3 
Rationeel eens: 1 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- Ik wil best zelf wat doen, maar zal er niet alles voor laten… 
- Er is teveel verhard oppervlak in tuinen, een tegelheffing kan daar verandering in brengen. 
- Inwoners moeten gestimuleerd worden zelf wat te doen. 
- In het buitengebied kan veel beter geïnvesteerd worden omdat daar veel meer effect gehaald kan 
worden.  
- Boeren kunnen zelf wel wat doen. 
- iedereen staat aan de lat! 
- Het mag niet leiden tot een verplichting voor de inwoners. 
- de overheid (gemeente en waterschap) moet de aansturing hierin doen. 
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Stelling 2: Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot 
probleem voor mij 
 
Hartstochtelijk eens: 1 
Rationeel eens: 3 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 0 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- iedereen kan wat doen op kleine schaal, bijvoorbeeld regenwater gebruik of kraanwater 
hergebruiken. 
- het probleem is te groot voor individuen 
- een oplossing voor het klimaatprobleem begint bij kleine dingen die je zelf kunt doen 
 
 
Stelling 3: Waterberging mag ook mij ruimte kosten. 
 
Hartstochtelijk eens: 1 
Rationeel eens: 1 
Hartstochtelijk oneens: 0 
Rationeel oneens: 2 
 
Voorbij gekomen uitspraken: 
- waarom binnen de bebouwde kom als daarbuiten veel meer winst te halen valt? 
- Agrarische grond moet gespaard worden bij maatregelen. 
- De kosten kunnen verdeel worden, bijvoorbeeld via de ozb. 
- Op de plek waar problemen liggen dit ook lokaal oplossen, iedereen moet daar dan ook 
verantwoordelijk voor gehouden worden. 
- De rol van de gemeente is vooral stimuleren, verplichten werk niet. Informeren, mensen bewust 
maken en draagvlak creëren. 
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Gezonde leefomgeving 
Geesteren 
Thema 4 – Gezonde leefomgeving 

1. In onze gemeente moet meer dan nu aandacht zijn voor een gezonde leefomgeving 
2. Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven  
3. Bij een nieuwbouwwijk of herinrichting moet de gemeente meer groen en beweegruimte 

aanleggen. 
4. In het buitengebied moet meer dan nu aandacht zijn voor gezonde leefomgeving 

 
Tafel 1 
Er moet er meer gebeuren aan de gezonde leefomgeving.  
Iedereen eens (4x rood / 4x blauw)  
 

Bestrijdingsmiddelen van agrariërs. 
Vraag bewoner: wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en daarmee het economische belang van 
de agrariër wel afgewogen tegenover gezondheidsrisico’s van omwonenden? Reactie agrariër: Zorg 
vanuit omwonenden is begrijpelijk, maar wellicht is het niet altijd duidelijk welke middelen er gebruikt 
worden door agrariërs. Het zijn niet altijd bestrijdingsmiddelen. Suggestie: wellicht helpt een 
voorlichting voor inwoners over grond- en middelengebruik door agrariërs.   
 

Bewustzijn over gezond leven 
Vraag raadslid: wat kunnen mensen zelf doen om gezond te blijven, en waar moet de gemeente bij 
helpen? Reacties: 1) gezondheid is iets waar inwoners zelf veel aan kunnen doen. De gemeente kan 
ondersteunen door wandelpaden, natuurbehoud en speel- sportvoorzieningen (voor jong en oud). 
Vooral het belang voor gehandicaptenvoorzieningen werd benadrukt. 2) gezondheid kan ook 
verbeterd worden door sociaal contact (= thema ontmoeten in de kern). 
 
Tafel 3  

1. Stelling: bij een nieuwbouwwijk of herinrichting moet de gemeente meer groen en 
bewegingsruimte aanleggen 

Uitkomst: 
Unaniem eens 
 
In de wijk zelf mag meer groen worden aangelegd en meer ruimte voor spelen en ontmoeten. 
Maak de kavels kleiner/duurder en zorg voor meer groen. 

2. Stelling: in het buitengebied moet meer dan nu aandacht zijn voor gezonde leefomgeving 

Uitkomst: 
7 oneens 
2 eens 
 
Argumenten voor eens: 
We moeten zorgen dat onze grond schoon blijft. Hierbij wordt een verwijzing gemaakt naar het Pfas-
verhaal. Als er wordt gewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, dan zal de gemeente 
hierop moeten toezien. 
 
Argumenten voor oneens: 
De gemeente heeft hierin geen taak. Er is goede voorlichting noodzakelijk over dit onderwerp. 
Bewustwording/voorlichting is belangrijker dan verplichten. Verplichten leidt tot weerstand. Er zou een 
onderscheid gemaakt kunnen worden tussen beroepsmatige omgaan met bestrijdingsmiddelen en niet 
beroepsmatig. 
 
Meer groen en beweegruimte in nieuwe woonwijken 
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- Er is al veel groen en speelvoorzieningen 
- Er zijn geen straatbomen; te weinig speelvoorzieningen (haaks op voorgaande!) 
- Kavels kleiner, duurder => groen + speelvoorzieningen 
- Grond is duur en ontwikkelaars willen verdienen: weinig groen 
- Groen is ook goed voor klimaatadaptatie 

In buitengebied meer aandacht voor gezonde leefomgeving 

- Infrastructuur verbeteren tbv  hedendaagse omvang materieel (alles is groter, breder 
geworden) 

- Gewasbescherming nog strenger? 
 Betere communicatie  

Bedrijven hebben licenties, gemeente heeft geen taak 
De middelen zijn al getoetst voor gebruik 
Particulieren zijn vaak grotere gebruikers 
Voorlichting  
Wel zorg!! -> PFAS 
 
Stelling: Bij een nieuwbouwwijk of herinrichting moet de gemeente meer groen en beweegruimte 
aanleggen. 
Input themagroep 3:  

 Het huidige beleid kun je in principe wel in stand houden. De inrichting van woonwijken in de 

dorpen van de gem. Tubbergen hebben wel een redelijk evenwicht in hoeveelheid grijs en 

groen. Maar grijs mag in de toekomst zeker niet de overhand krijgen. Eerder nog kiezen voor 

meer groen. 

 
Stelling: In het buitengebied moet meer dan nu aandacht zijn voor gezonde leefomgeving. 
Moet onze gemeente voorop lopen bij het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen, ook als dat 
onze ondernemers beperkt? 
Input themagroep 3: 

 Unaniem werd hiervoor oneens gekozen. Van de gemeente wordt vooral wel een faciliterende 

rol gevraagd om inwoners goed te informeren/voor te lichten over gewasbescherming. 

 
Reutum 
1e Ronde 
 
Stelling:  “meer dan nu aandacht voor gezonde leefomgeving”  
Gaat om collectief. Goede leefomgeving. Aangegeven wordt dat er stappen gemaakt worden. 
Wandelpad in het dorp wordt genoemd. Nieuwe sporthal. Leefbaar houden van de kernen. Tubbergen 
gecentraliseerd. Maar ook Albergen en Reutum belangrijk. Hoe dan de concentratie. Het ontmoeten 
en sociale contacten is ook belangrijk.  
 
Stelling: “Bewoners zijn zelf verantwoordelijk….” 
Argumenten: Regels opleggen nee, liever niet. mix voorlichting. Regels, Verleiden. Nudging. 
Randvoorwaarden aantrekkelijk maken.  
 
In kleine kern is dorpshuis. En in zo’n soort voorziening kun je veel voorzieningen centraliseren. Dan is 
er voor de inwoners altijd een reden om daar naar toe te gaan.  
Maar ook regels opleggen. Op scholen niet roken. Bij een gezonde leefomgeving daar hoort niet-
roken bij.   
Maar ook met elkaar oplossen. Niet opleggen.  
Plek voor iedereen. Jeugd belangrijk. Meebewegen en aansluiten op de generatie. Andere aanwezige 
sluiten hierbij aan.  
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Ouderen.  Denk ook aan het digitale tijdperk. Verzorgingshuis De Eeshof wordt als voorbeeld 
genoemd. Doen al veel met vrijwilligers.  
Faciliteren in een kern. Dorpshuis centraal. Ook denken aan ouderenapp.  
In Tubbergen het zwembad meer benutten. De buurtsportcoach richt zich vooral op de meekomers. 
De luie kinderen bereikt hij niet zo.  
Dan wordt gesproken over leges. Organisaties die belangrijk zijn voor de leefbaarheid (context dit 
thema) minder laten betalen. Anders moeten ze voor het organiseren van activiteiten extra kosten 
maken door de leges.  
Voor mensen aan de onderkant de contributie laag houden. Wel vangnet bieden. Maar de 
mogelijkheid bieden om via de sponsor het laag te houden. Zaalsporten hebben altijd te maken met 
huur. Is voorwaardelijk voor sporten binnen.  
 
Ronde 2 
 
Stelling Meer dan nu aandacht voor gezonde leefomgeving. 
 
Argumenten die vervolgens voorbij komen: 
Roken -> stoppen meeroken. 
Kappen van bomen. Mee stoppen. 
Wat betreft het groen, doen we het goed. Het dorpsommetje wordt genoemd. Bevat ontmoeten, 
bewegen en kan ook de beweegtuinen benut worden.  
Als Tubbergen doen we veel. Zorgkosten stijgen. Geen duidelijk beeld bestaat van de 
gezondheidsaanpak nu. Komt terug bij het maatschappelijk akkoord?  
We hebben al veel. Groen, fietsroutes. Maar in Albergen zou wel veel groen verdwijnen. Anderen 
ontkennen dat. Niemand valt het op. 
Dan komt het gesprek op het meerjarenplan groen. Veel op onderhoud gericht. Meer nieuwe impulsen 
zouden nodig zijn. Meer groen.  Maar er wordt aangegeven dat bouwen ook overlast geven. En ook 
veel onderhoud vragen. Dan wordt door anderen gezegd dat je het onderhoud ook met inwoners kunt 
bespreken.  
Om inwoners te motiveren om actief met de tuin aan de slag te gaan, dan heb je wel stimulerende 
initiatieven van de gemeente nodig. Dan motiveert initiatieven van onderop.  
 
In het buitengebied moet meer aandacht voor gezonde leefomgeving. Meer groen, meer gezondheid. 
Aan onderhoud zit ook kosten. Strenger zijn om alles e onderhouden. Houtwal. Maar houtwal is ook 
niet altijd praktisch in de landbouw.   
Maar geuit wordt dat het Twense houtwal landschap een belangrijke waarde.  
Ook wordt opgeroepen dat er beter overleg zijn. Bomen kappen maar ook meer oog voor 
biodiversiteit. En vooral ook meter informeren over wat er gaat gebeuren met het groen.  
 
Stelling over houtkachels: 
Hoe je om gaat met houtkachels is verschillend. In de stad is de geur intensiever, omdat je dichter bij 
elkaar woont. Dan buitengebied. Verspreide bewoning.  
De vraag is heeft de gemeente hier een rol in. ?  Wat ik heb opgepikt binnen de bebouwing meer dan 
op het platteland (verspreide bewoning) minder een ding.  
 
Stelling over groen in de woonwijk: 
Liever meer groen in de nieuwbouw wijk. Maar groen investering gaat ten koste van de prijs voor de 
koper. Maar op den duur is het gezonder.  
 
Ronde 3.  
 
Stelling Meer dan nu aandacht voor gezonde leefomgeving. 
 
In Reutum en Vasse voldoende mogelijk. Iedereen denkt dat ook, maar we moeten naar de voorkant, 
Voorlichting, meer stimuleren. Alles begint met bewustwording.  
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Stelling over Meer regelgeving  
Niet te betuttelend. Zoveel mensen in grote steden. Dat is in tubbergen anders. Mensen meenemen. 
Dat is ook gebeurd met de ‘gordel’, met de ‘helm’, met ‘drank’. De algemene opinie is veranderd en 
dan gaat iedereen mee. Mindset 
 
Stelling: Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor leefstijl. 
Wel monitoren (vinger aan de pols houden) als gemeente, zodat gemeente kan ingrijpen. 
Wel oog voor 

- Achterblijvers 
- Kwetsbaren  
- Sociale cohesie 

Benutten ogen en oren van woningstichting.  
Eigen regie is niet opleggen. Niet opleggen, ook eigen regie. Wel facilliteren.  
 
Stelling over meer groen aanleggen: 
Meer groen aanleggen gaat ten kosten van parkeren. Weet dit.  
Meer groen ja, maar weet niet of dit haalbaar is. Betaalbaar is.  
Wel faciliteren en stimuleren. Meer groen/onderhouden van je eigen tuin  is goed voor je gezondheid.  
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Blijven ontmoeten  
Geesteren  
Thema 5 – Blijven ontmoeten  

1. Een dorpshuis en sportvoorziening in elke kern behouden is op den duur onbetaalbaar 
2. Ontmoeten gebeurt in de toekomst virtueel en op verschillende plekken 
3. Commerciële bedrijven worden het fundament onder onze ontmoetingsplekken 
4. Als een kerk zijn functie verliest moeten we ruimte geven aan functies die niet concurrerend 

zijn voor andere maatschappelijke accommodaties 

 
Tafel 1 

Financieel rendement vs. Behoefte 
Duidelijke tegenstelling tussen financiële haalbaarheid en behoefte: Voor kleine kernen zijn 
voorzieningen moeilijker te betalen en wordt er gepleit voor centrale voorzieningen. Mits de 
voorzieningen maar wel voor alle inwoners toegankelijk zijn (via bijv. buurtbus o.i.d). ‘Wie betaald de 
rekening? Een kern moet ook zelfredzaam kunnen en willen zijn’. Voor kleine kernen zijn 
voorzieningen daarentegen belangrijker omdat deze voorzieningen vaak dienen als 
ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. ‘hoe kleiner de kern, hoe meer behoefte’.  

 
Bekwame bestuursleden 

Om de maatschappelijke voorzieningen rendabel te houden moeten er bekwame bestuursleden zijn in 
o.a. het verenigingsleven die keuzes durven te maken en knopen kunnen door hakken. Een lange 
termijn visie is belangrijk voor alle kernen. Wanneer dorpen elkaars visie weten dat kan ook gekeken 
worden naar slimme oplossingen. Vrijwilligers vinden is echter lastig. Wellicht bestuursfunctie 
koppelen.  
 

Verantwoord omgaan met leegstaand vastgoed 
Vooral de kerk werd aangehaald als belangrijk vastgoed voor het dorp. Het bepaald het gezicht van 
de dorpen, maar met de huidige ‘kerkgangers’ kan het pand nooit lang onderhouden blijven. 
Maatschappelijk ruimtegebruik, wonen en commerciële partijen in de kerk zijn onderdelen die 
genoemd zijn. Wonen is iedereen voor: ‘Jeugd behouden in het dorp!’. Maatschappelijk ruimtegebruik 
ook, mits het geen concurrentie wordt voor de Kulturhuzen, Op commerciële partijen wordt wisselend 
gereageerd. Dit lag met name aan of het pand volledig in handen komt van een commerciële partij, of 
dat commerciële partijen slechts een onderdeel zijn van het totale gebruik. Een combinatie van alle 3 
(maatschappelijk, commercieel en wonen) werd positief ontvangen.  
 
Tafel 2 
Willen we een dorpshuis, sportvoorziening, school in elke kern behouden ook als dat heel veel geld 
kost?  
5x eens, 4x oneens  
 
Oneens: kosten-baten moet je wel afwegen. Niet de gemeenschap laten opdraaien als er van een 
accommodatie niet genoeg mensen gebruik maken.  
 
Een vereniging moet de eigen broek ophouden. 
Kerk: inwoners/gelovigen zelf ‘aan de bak’.  
 
Incidenteel bijspringen als gemeente prima, ook financieel. 
Is het structureel, dan niet meer doen.  
 
Binnen dorpen ziet men samenwerking en sturing tussen accommodaties wel zitten; buiten het dorp 
liever niet.  
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Welke voorzieningen vindt men het belangrijkste om te houden? 

1. School 
2. Sport  
3. Kerk  

 
Blijven ontmoeten. Denk aan kerk, sporthal etc.  
Stelling Dorpshuis in elke kern ondanks de kosten.  (zie hieronder).   Voorwaardelijk voor leefbaarheid 
is wonen. Bouwen = leefbaarheid. Hangt nauw samen.  
Hoe behouden. Hangt samen met de bereidheid tot vrijwilligerswerk vanuit de kern. Hiermee dalen de 
kosten. Moet van het dorp zelf zijn. Door de uitwisseling van argumenten gaat er een kaartje naar ‘van 
eens naar oneens’.  
 
De vereniging is zelf verantwoordelijk voor ‘financieel de broek op houden ‘. Geen gemeentelijke 
bemoeienis hiermee. Draagkracht Vereniging is bepalend. Structureel van het dorp. Behalve bij 
incidenten, mogelijkheid om dan bij te springen vanuit gemeenten. 
 
Gemeente heeft wel een rol in sportstimulering en hierdoor behoud van verenigingen. 
Hoe wil je dit dan financieren. Stimuleren in randvoorwaarden. Kantine, schaalvoordelen. Herinrichting 
en hergebruik zijn mogelijkheden. Multifunctioneel gebouw. Wel oppassen voor kapitaalvernieting als 
je gebouwen gaat bundelen. En gebouwen dus ook leeg achterblijven.  
Opschaling kan ook over kerkdorpen heen.  
 
Opgeroepen wordt om spookdorpen te voorkomen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er in 
ieder geval een school en sportvoorzieningen zijn.  
 
Samenvattend: Sturen vanuit gemeente kan, maar betrokkenheid en sturing vanuit het dorp is net zo 
belangrijk.  
 
Tafel 3 
Uitkomst: 
Unaniem oneens 
 
Het weghalen van een voorziening is het weghalen van de ziel uit het dorp. 
Centralisatie van voorzieningen in het dorp is wel belangrijk. 
 
Wat vraagt dit van kernen? 
Kernen zouden moeten samenwerken 
Zorgen voor een positieve saamhorigheid 
 
Wat vraagt dit van de gemeente? 
Gemeente zou moeten faciliteren en evt. gelden beschikbaar stellen en daarnaast een rol om de 
groepen in het dorp te kunnen verbinden. 
 
Het gaat met name om de instandhouding van functies en niet zozeer om de instandhouding van 
gebouwen. 
 
Betaalbaarheid voorzieningen 
Exploitatie van meerdere gebouwen samenvoegen 
Meer samenwerken met alle partijen 
Initiatief vanuit gemeenschap -> gemeente faciliteert 
Functies behouden 
Samenvoegen in 1 gebouw 
Gemeente zorgt voor verbinding 
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Bewustwording nodig  
 
Stelling: Een dorpshuis en sportvoorziening in elke kern behouden is op den duur onbetaalbaar.  
Input themagroep 3: 

 Unaniem werd hiervoor ‘oneens’ gekozen. Men wil vooral zoveel mogelijk de huidige 

maatschappelijke functies behouden. Dit wordt van belang geacht om het dorp leefbaar te 

houden. De functie hoeven echter niet persé in de huidige locaties te blijven, maar kunnen ook 

in multifunctionele accommodaties worden samengebracht.  

 Gemeente zou een meer faciliterende rol kunnen vervullen in het samenbrengen van 

verschillende partijen in het dorp om de samenwerking/synergie met elkaar te 

verbeteren/versterken.  

 

 
Reutum  
Thema 5 – Blijven ontmoeten  

1. Een dorpshuis en sportvoorziening in elke kern behouden is op den duur onbetaalbaar 
2. Ontmoeten gebeurt in de toekomst virtueel en op verschillende plekken 
3. Commerciële bedrijven worden het fundament onder onze ontmoetingsplekken 
4. Als een kerk zijn functie verliest moeten we ruimte geven aan functies die niet concurrerend 

zijn voor andere maatschappelijke accommodaties 

 
Input 3 rondetafelgesprekken: 

 De stelling werd afwisselend met ‘eens’ en ‘oneens’ beantwoord, maar met de argumentatie 
erachter kwamen beide antwoorden met dezelfde conclusie: Behoud van voorzieningen in 
kern is op de lange termijn alleen betaalbaar wanneer er bundeling van voorzieningen 
plaatsvindt. Combinatie van verschillende voorzieningen in een multifunctionele 
accommodatie. 

 Zo lang de kern in staat is om de voorzieningen zelf in stand te houden, dan moet je dat zo 
laten. Gemeente moet zich er dan niet mee bemoeien.  

 Gemeente moet ervoor openstaan om mee te denken in oplossingen wanneer 
maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan. 

 Behoud van de fysieke voorziening (‘stenen’) is op zich geen doel, maar het behoud van de 
maatschappelijke functies is wel van belang. 

 School is de meest bepalende voorziening in de kern voor een vitale leefbaarheid. 
 Kern wil eigen identiteit met al z’n verschillende maatschappelijke voorzieningen zo lang 

mogelijk behouden. Wanneer dit niet meer lukt, laat verenigingen dan zelf uitzoeken hoe en 
met wie ze eventueel willen samenwerken in hun eigen kern of wellicht een andere kern. 
Gemeente moet zich hier niet mee bemoeien.  

 Het hangt van de kern zelf af of voorzieningen al dan niet betaalbaar blijven. 
 
 
 
Stelling: Als een kerk zijn functies verliest moeten we ruimte geven aan functies die niet concurrerend 
zijn voor andere maatschappelijke accommodaties. 
 
Input 3 rondetafelgesprekken: 

 Wanneer de kerk een andere bestemming kan krijgen, moet de gemeente in afstemming met 
de inwoners van de kern deze bestemming van een kerkgebouw bepalen (wonen, cultuur, 
commercieel, etc.). Deze bestemming dus per kern bepalen! 

 Kerk is veelal het meest beeldbepalende object in een kern. Het huidige beeld van de kerk 
(dus buitenkant) moet zoveel mogelijk behouden blijven. Dus geen patserige dingen (zoals bv. 
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lichtreclame) aan het gebouw. Respect voor het kerkgebouw moet behouden blijven. 
Gemeente moet hier bij bestemmingswijziging van de kerk op letten. 

 
 


