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1. Voortgangsverslag ‘Mijn Vasse 2030’ 

‘Met Mijn Dorp 2030 zijn we iets moois begonnen. Iets moois, maar ook 

iets kwetsbaars, waarbij we steeds balanceren tussen de rol van jullie als 

inwoners, ondernemers, professionals en wij als gemeente. Een proces 

waarin we samen kijken naar de toekomstige leefbaarheid in ieder dorp. 

Een proces waarin niet wij als gemeente de route uitzetten, maar waarin 

de inwoners de hoofdrol spelen. Want zij weten als geen ander wat er nu 

leeft en speelt en wat er nodig is om dat te behouden voor de toekomst.’ 

Aldus omschreef wethouder Roy de Witte in een speciale informatiekrant 

het proces rond het project ‘Mijn dorp 2030’. 

Na een wat haperende start – vooral ook omdat de Dorpsraad na de aftrap werd 

‘overvallen’ door initiatieven en ideeën, waarvoor ook meteen de hand werd 

opgehouden voor een financiële bijdrage – is dat proces in Vasse inmiddels goed 

op gang gekomen. 

Tijdens een presentatie-avond op 15 november vorig jaar werden al diverse min 

of meer concrete (beleids)plannen en projecten gepresenteerd. In een notendop 

waren dat (op het gebied van): 

Wonen 

• Woonerf Noaberhof 

• Woon/zorgcomplex voor jongeren en ouderen 

• Woningen voor jongeren (containerwoningen) 

 

Infrastructuur 

• Fietspad Manderseweg (met een link naar ‘De Glinstering/toerisme) 

• Permanente voorzieningen voor het Parel-terrein 

 

Toerisme 

• VVV in de kerk 

• ‘Rondje’ om Vasse 

 

Sport/verenigingen 

• Kunstgrasveld SV Vasse 

• Dorpsbusje voor openbaar vervoer 

• Investering in gebouw carnavalsvereniging Mander 

• Klimaatbeheersing ’t Eschhoes 

 

Verder werd er op beleidsmatig terrein gepleit voor een ‘status aparte’ 

voor Vasse (Ondernemersvereniging Vasse-Manderveen e.o.), 

uitwisselingsbijeenkomsten (Dorpshuiskamer) en een visieontwikkeling 

Vasse 2030 (Stichtingsbestuur ’t Eschhoes). Tenslotte werd er een voorstel 

gedaan voor een ‘digitaal dorpsplein’.  
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Omdat na deze bijeenkomst onduidelijkheid bestond over de (financiële) 

afwikkeling van het proces, stond een aantal mensen op om juist de vaart erin te 

houden. Deze mensen – Ine Bonke, Mirjam Lansink, Jan Brunninkhuis en Arnold 

Koopman – vormden samen een beleidsgroep met als doel om samen met de 

inwoners een breed gedragen visie op te stellen teneinde ‘Mijn Vasse 2030’ 

verder vorm te kunnen geven. Nadat de aanvankelijke insteek was om inwoners 

zoveel mogelijk plannen te laten genereren – ‘Er ligt 3,5 miljoen op de plank’- 

koos de beleidsgroep ervoor om eerst goed in kaart te brengen wat er leeft 

onder de inwoners als het gaat om behoud van de leefbaarheid in de toekomst. 

Of, zoals de beleidsgroep, bijgestaan door buur(t)man Philipp Schoonderbeek, 

het zelf verwoordde: ‘Het ging ons niet om nog meer plannen boven water te 

krijgen, maar puur om de denkrichting.’  

Om tot een zo goed mogelijke afspiegeling te komen van wat er leeft in de 

dorpsgemeenschap, besloot de beleidsgroep een discussieavond te beleggen, 

waarvoor alle verenigingen, belangengroeperingen en overige geregistreerde 

groepen uit Vasse en omliggende buurtschappen (per mail of post) werden 

uitgenodigd. Bij de uitnodiging waren elf stellingen gevoegd, waarover intern 

alvast een oordeel kon worden gevormd en die tijdens de discussieavond op 28 

maart als leidraad voor verdere gedachtewisseling dienden. 

Om de onafhankelijke status van de leden van de beleidsgroep te benadrukken, 

werd de discussieavond geleid door Monique Sleiderink en werd Ben Siemerink 

(journalist/publicist) ingehuurd voor de verslaglegging. In totaal werden 47 

verenigingen/organisaties uitgenodigd voor de discussieavond. Daarvan gaven er 

29 gehoor aan de uitnodiging. In totaal waren op 28 maart zo’n 80 mensen 

aanwezig in café-restaurant Bolscher. 
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2. Verslag discussieavond 

Stelling 1 Wonen 

- 1a Vasse heeft enkel toekomst als het groeit qua inwonertal 

- 1b Het ligt aan ons zelf dat ouderen en jongeren wegtrekken 

Meerderheid voor stelling 1a. 

Opmerkingen uit de zaal: 

- Groei is niet per se noodzakelijk. Vasse heeft ook best een toekomst met 

wat minder inwoners. 

- Wanneer het dorp aantrekkelijk blijft, bijvoorbeeld door een ruim 

activiteitenaanbod, dan blijven de mensen vanzelf in Vasse. Overigens zijn 

er op dit moment voldoende activiteiten voor jong en oud. 

- Het is vooral belangrijk dat jongeren tussen 20 en 40 jaar de mogelijkheid 

krijgen in Vasse te blijven wonen. ‘Alleen jongeren kunnen voor nieuwe 

aanwas van kinderen zorgen’. 

- Jongeren uit Vasse moeten voorrang krijgen bij vestiging in het dorp. 

- Er moeten meer betaalbare (huur)woningen voor starters komen. 

‘Wanneer je jongeren aan je bindt, dan blijven ze ook’. 

- Het is ook belangrijk dat ouderen in Vasse kunnen blijven wonen. Er wordt 

gewezen op ‘ontwikkelingen’ bij voormalig klooster Het Balkon op het 

gebied van huisvesting voor ouderen. 

- De Stichting Dorpshuiskamer wil naar eenmaal per week activiteiten voor 

ouderen. Daarvoor is extra financiële ruimte nodig. 

Stelling 2 Inrichting sociaal hart Vasse 

- 2a Het is mooi dat sociale- en verenigingsgebieden verdeeld zijn over 

geheel Vasse en omgeving 

- 2b Alle voorzieningen in het dorp moet je concentreren 

Meerderheid voor stelling 2b. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

- De Ondernemersvereniging vindt dat concentratie niet ten koste van alles 

moet gaan. ‘Het moet financieel allemaal wel kunnen’. 

- Vanuit het onderwijs wordt erop gewezen dat er vooral meer moet worden 

samengewerkt, ook al omdat de bestuurlijke druk toeneemt. ‘We vissen 

allemaal in dezelfde vijver’. Besturen moeten het voortouw nemen bij 

samenwerking. En verder wordt er gepleit voor een gezamenlijke 

activiteitenkalender en de functie van kulturhus voor ’t Eschhoes. 

- De SV Vasse afdeling Voetbal staat niet afwijzend tegenover 

samenwerking. ‘Veertig jaar geleden werd er al gesproken over 1 kantine 



Verslag beleidscommissie Mijn Vasse 2030 
5 

voor verschillende verenigingen. Uit oogpunt van kostenbesparing, maar 

nog belangrijker: versterking van de sociale contacten’. Overigens wil de 

SV Vasse vóór alles uitsluitsel over de aanleg van een nieuw 

kunstgrasveld. 

- Vanuit de RK Pancratiuskerk wordt opgeroepen om zich uit te spreken over 

de toekomst van het kerkgebouw. Als suggesties worden aangedragen om 

exposities en het kerkgebouw op te nemen in fietsroutes voor toeristen. 

- Scouting Kameleongroep Vasse e.o. zegt geen behoefte te hebben aan 

‘verhuizing’ naar het dorp. ‘We hebben nu een supermooi plekje. 

Bovendien komen onze leden uit een heel groot gebied en zitten al onze 

groepen overvol met kinderen’.  

Stelling 3 Verenigingsleven 

- 3a Verenigingen ontkomen niet aan fuseren als ze willen blijven 

voortbestaan. 

- 3b Elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek 

kan ophouden. 

Overgrote meerderheid voor stelling 3b. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

- SV Vasse vindt zelfstandigheid belangrijk. Een fusie is niet aan de orde. 

Fuseren is ook moeilijk omdat de verschillende sportbonden bestuurlijk 

niet samenwerken. 

- De Zonnebloem is voor bestuurlijke samenwerking met verwante 

verenigingen en organisaties. De KBO werkt al samen, maar wel met 

behoud van eigen identiteit. 

- Vanuit de Stichting Pareldagen klinkt een warm pleidooi voor verdere 

samenwerking. ‘Vasse is klein, iedereen kent elkaar. We hebben iedereen 

nodig om de dingen te kunnen blijven doen, die we nu al doen. En we 

kunnen niet alle ondernemers voortdurend blijven lastigvallen met 

verzoeken om sponsoring. We moeten gebruik maken van elkaars 

expertise. We zoeken daarom ook samenwerking met bijvoorbeeld 

Kingpop. We kunnen elkaar ook tippen als er subsidies te verwerven zijn. 

We moeten elkaar opzoeken en niet allemaal los van elkaar het wiel 

blijven uitvinden’. 

- Het hoopgevende slotakkoord bij deze stelling komt van de 

ondernemersvereniging: ‘We laten elkaar hier niet stikken’.  
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Stelling 4 Ontwikkeling toerisme 

- 4a Vasse moet het toerisme maximaal omarmen 

- 4b Toename toerisme ontwricht de samenleving van Vasse 

Absolute meerderheid voor stelling 4a. Niemand voor stelling 4b. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

- Er is nog meer te halen uit het toerisme. ‘Het mag nog wel een stukje 

drukker worden.’ Zolang het maar niet ten koste gaat van de natuur. Ook 

de boeren hebben op zich geen bezwaren tegen meer toerisme, mits het 

niet ten koste gaat van bedrijvigheid op het platteland. Namens LTO wordt 

opgemerkt dat ‘het geen Ommen moet worden’ en dat ‘we wel de mais 

van het land moeten kunnen blijven halen’. Door de stichting Heemkunde 

wordt ervoor gepleit om Vasse binnen de gemeente Tubbergen beter op de 

kaart te zetten als toeristische trekpleister. ‘Qua historie is er geen betere 

plek. Er kan veel meer dan nu.’ Wanneer er promotie wordt gemaakt, zou 

men zich vooral moeten richten op ouderen, die rust zoeken. Als sterke 

punten worden genoemd de ‘schitterende omgeving’ en het ‘IJstijd-

verhaal’. 

Stelling 5 Agrarische ontwikkeling 

- 5a Natura 2000 is een zegen voor Vasse 

- 5b Natura 2000 is de doodsteek voor de agrarische sector in Vasse 

Meerderheid voor stelling 5b. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

- Boeren (LTO) zetten de toon bij de discussie over deze stelling: ‘Met 

Natura 2000 wordt het een wildernis’. 

- Er is brede ondersteuning voor de stellingname van de boeren. Zo wordt 

er opgemerkt dat toeristen niet alleen voor de natuur komen, maar juist 

voor de combinatie van natuur en door boeren ‘gemaakt’ 

cultuurlandschap. De vertegenwoordiger van de stichting Heemkunde 

verwoordt het aldus: ‘Boeren hebben het land al 1000 jaar onderhouden. 

We hebben de boeren hier gewoon nodig.’ Iemand anders stelt het nog 

scherper: ‘Boeren hebben de natuur gemaakt. Nu worden er allerlei 

restricties opgelegd door natuurfreaks, die ontzettend veel macht hebben 

gekregen. Geef het landschap terug aan de boeren!’ Van verschillende 

kanten wordt opgemerkt dat diversiteit – natuur én ‘boerenland’ – het 

buitengebied van Vasse aantrekkelijk maakt voor toeristen. ‘Laat de 

veelzijdigheid zien.’ De opmerking dat boeren, die in hun bedrijfsvoering 

worden beperkt door Natura 2000, moeten worden gecompenseerd vindt 

alom instemming. 
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Stelling 6 Ontwikkeling op zorg en welzijn 

- 6a Er moet een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor bewoners 

- 6b Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten 

Vasse zoeken 

Kleine meerderheid voor stelling 6b 

Opmerkingen uit de zaal: 

- Hoewel er enerzijds wordt gepleit voor realisme – ‘We hebben niet eens 

een huisarts en er komt hier heus ook geen medisch-academisch 

ziekenhuis’ – wordt er van diverse kanten op gewezen dat er veel mogelijk 

is in ‘de breedte van de zorg’. ‘Er is zoveel geld beschikbaar binnen de 

zorg, dus er zijn mogelijkheden genoeg. We moeten wel goed kijken: Wat 

is de vraag.’ 

- Concreet wordt aangegeven dat zorgboerderijen heel goed zouden kunnen 

passen in het zorgaanbod in Vasse. Niet per se alleen voor de eigen 

inwoners. 

- Opgemerkt wordt dat in elk geval de buurtzorg behouden moet blijven en 

zelfs zou moeten worden uitgebreid. 

- Iedereen is het erover eens, dat het sociale aspect in de zorg belangrijk is. 

In dat verband wordt de suggestie gedaan dat de Dorpshuiskamer zou 

moeten worden uitgebreid. ‘Wij zijn de ouderen van de toekomst. Sociale 

activiteiten zijn belangrijk.’ 

 

Stelling 7 Verkeer en openbaar vervoer 

- 7a Er gaat te veel (gemotoriseerd) verkeer door Vasse 

- 7b De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp 

Absolute meerderheid voor stelling 7b. Niemand voor stelling 7a. 

Opmerkingen uit de zaal: 

- Niemand ervaart de wegen door Vasse als (te) druk. ‘Je staat hier nooit in 

de file. Er zijn zelfs geen stoplichten nodig.’ Ook voor (school)kinderen 

wordt het doorgaande verkeer niet als gevaarlijk ervaren. ‘De ervaring 

leert dat hoe drukker het verkeer is, hoe beter de mensen opletten.’ 

- Een rondweg om de dorpskern van Vasse wordt niet nodig geacht. ‘Dat 

gaat ten koste van landbouwgrond en is jammer van het geld.’ 

- Als ‘knelpunten’ in het verkeer worden het sluipverkeer richting Duitsland 

over de Manderseweg en het kruispunt bij de Plus Droste en 

groepsaccommodatie De Beekzijde. ‘Een fietspad langs de Manderseweg 

en richting Reutum zou geen overbodige luxe zijn.’ 

- Vanuit de Jeugddorpsraad wordt opgemerkt dat de lijndienst van de bus 

‘gewoon moet blijven’. ‘En als je een keer een uurtje moet wachten, dan 

kun je toch lekker op het terras gaan zitten?!’ 
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Stelling 8 Economische ontwikkelingen 

- 8a Vasse neemt binnen de gemeente een unieke plek in en verdient 

daarom speciale aandacht 

- 8b Vasse moet niet zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf zien te 

verdienen 

Absolute meerderheid voor stelling 8b. Niemand voor stelling 8a. 

Opmerkingen uit de zaal: 

- Vanuit de stichting Pareldagen wordt opgemerkt dat Vasse op dit moment 

niet of nauwelijks is georganiseerd om zichzelf beter ‘in the picture’ te 

plaatsen. ‘Niemand neemt het initiatief om zich daar gezamenlijk sterk 

voor te maken’. Er wordt gepleit voor een pilot om te kijken ‘waar de 

potentie zit’. 

- Van verschillende kanten wordt geopperd om gebruik te maken van 

nieuwe (sociale) media om Vasse beter op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld 

een app, waarop te zien is wat er te doen is in het dorp (Palmpaasoptocht, 

Sfeermarkt). 

- Vanuit de Dorpshuiskamer wordt opgemerkt dat er al subsidie is 

aangevraagd voor een ‘digitaal dorpsplein’ en dat er wordt gewerkt aan 

een ‘dorpsapp’. Daarop wordt vanuit de zaal gereageerd met de 

opmerking dat de gemeente Tubbergen best geld mag steken in dit soort 

initiatieven. ‘Ze pronken immers met de veren van Vasse’.  

- Nu de VVV Tubbergen opnieuw wordt opgetuigd, zou een flink deel van 

deze organisatie ‘fysiek’ in Vasse moeten worden ondergebracht. ‘De 

meeste toeristen komen naar Vasse’. 

Stelling 9 Demografische ontwikkelingen 

- 9a Vasse vergrijst de komende jaren en moet dat gewoon accepteren 

- 9b Vasse kan en wil de vergrijzing tegengaan 

Grote meerderheid voor stelling 9b, een enkeling voor stelling 9a. 

Opmerkingen vanuit de zaal: 

- Er wordt afgetrapt met de opmerking dat, om de vergrijzing tegen te 

gaan, het belangrijk is dat er mogelijkheden worden gecreëerd om 

jongeren te behouden. De vertegenwoordiger van de Jeugddorpsraad 

voegt daar aan toe, dat er betaalbare woningen moeten komen, maar ook 

(huur)appartementen. Daarnaast is het sociale aspect belangrijk. ‘Wat 

houd je hier? De voorzieningen zijn best goed in Vasse. Voor de eerste 

levensbehoeften is alles aanwezig en er is een bloeiend verenigingsleven’. 

- De vertegenwoordiger van SV Vasse voert aan, dat vergrijzing geen 

bedreiging is, maar juist een kans. ‘Wat is er mooier dan een VUT-ploeg 



Verslag beleidscommissie Mijn Vasse 2030 
9 

bij de sportclub. Wij moeten opkomen voor onze mooie oude grijzen. We 

moeten ouderen behouden en jongeren niet wegjagen’. 

- Die conclusie krijgt bijval vanuit de zaal. ‘We moeten een goede mix 

hebben van jong en oud. Ook in de besturen’. 

- Als suggestie wordt tot slot nog aangedragen dat er misschien toch wel 

een zorginstelling zou moeten worden gevestigd in Vasse. ‘Waarom kan 

dat wel in Geesteren? Bovendien brengt dat ook nog eens geld in het 

laatje’.  

Stelling 10 Basisschool  

- 10a Een kleine basisschool (<60 leerlingen) is niet wenselijk 

- 10b Een dorp zonder basisschool is een sterfhuis 

Meerderheid voor stelling 10b. 

- Vanuit de medezeggenschapsraad van de Mariaschool wordt opgemerkt 

dat er op dit moment nog veel groepen zijn met veel kinderen. ‘En dit jaar 

worden er in Vasse nog 30 kinderen geboren!’  

- Terwijl enerzijds iemand zich afvraagt of je een kleine school met groepen 

van acht kinderen ‘wel moet willen’, stelt de stichting Heemkunde daar 

tegenover dat een school met 40,50 kinderen prima kan. ‘Als een school 

eenmaal dicht is, gaat’ ie nooit meer open’. 

- Ook bij deze stelling wordt weer naar voren gebracht dat ‘alles staat of 

valt met jongeren, die zich hier kunnen blijven vestigen’. 

- Bij deze stelling komt ook nog even de (sociale) functie van de kerk in het 

dorp ter sprake. De kerk vervult nog altijd een belangrijke rol voor met 

name de oudere inwoners, zo blijkt. Wanneer de kerk niet meer rendabel 

is op termijn, moet tijdig worden gezocht naar een andere invulling voor 

het gebouw, zo wordt opgemerkt. Het kerkgebouw moet in elk geval 

behouden blijven, zo vindt jong en oud. Volgens de stichting Heemkunde 

is de rk kerk architectonisch uniek vanwege de Westfaalse bouwstijl. 

Stelling 11 Leefbaarheid 

- 11a Leefbaarheid in kleine kernen is een zaak van de overheid 

- 11b Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen 

bewoners 

 

Meerderheid voor stelling 11b. 

 

- De vertegenwoordiger van SV Vasse verwoordt het kernachtig: De 

gemeente is verantwoordelijk voor woningbouw en andere voorzieningen, 

maar het sociale aspect, de leefbaarheid, dat is onze eigen 

verantwoordelijkheid. 



Verslag beleidscommissie Mijn Vasse 2030 
10 

- Belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp, ook in de toekomst, is een 

supermarkt. ‘Het is echt een godsgeschenk dat we daarvoor niet naar 

Ootmarsum of Uelsen hoeven te rijden.’ 

- Minstens zo belangrijk is, dat jongeren zich verbonden voelen met het 

dorp en er ook willen en kunnen blijven wonen. Een jongedame van 

volleybalvereniging Eschstars geeft aan, dat veel jeugd wel in Vasse wil 

blijven. ‘Veel jongeren zijn aan het bouwen. Maar er moeten wel 

voldoende voorzieningen zijn. Op dit moment zijn er te weinig 

appartementen om te huren.’ 

- Dat het wel goed zit met de binding van jongeren, blijkt wel uit het feit dat 

Vasse het enige dorp in de gemeente is met een eigen jeugddorpsraad. 

‘Een dankbaar teken aan de wand’.  

- Om de leefbaarheid ook in de toekomst te waarborgen, wordt er tot slot 

nog gepleit voor een Dorpsraad Plus, met meer bevoegdheden en vaste 

aanspreekpunten. 
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3. ‘De dynamiek van Vasse’ 

Na afloop van de discussie over de stellingen laat wethouder Roy de Witte 

desgevraagd weten ‘de dynamiek van Vasse’ te hebben gevoeld. Uit de 

discussies heeft de wethouder vooral opgemaakt, dat ‘alles staat of valt’ met de 

bouw van woningen. De vraag is, waar die dan gebouwd moeten worden. De 

wethouder wijst erop, dat er niet alleen gekeken moet worden naar 

uitbreidingslocaties, maar ook naar ‘rotte plekken’, die opnieuw kunnen worden 

ingevuld. 

Wethouder Roy de Witte onderschrijft de opmerkingen tijdens de discussie dat de 

binding van jongeren met de dorpsgemeenschap heel belangrijk is. ‘Tijdens 

carnaval heb ik gemerkt hoeveel jongeren daar met elkaar mee bezig zijn. Dat is 

ook binding.’ 

Een ander belangrijk punt dat de wethouder uit de discussies heeft opgepikt, is 

het toerisme. Hij noemt Vasse ‘essentieel in de toeristische structuur’ binnen de 

gemeente Tubbergen. En met een verwijzing naar de suggestie dat de nieuw op 

te tuigen VVV voor een belangrijk deel ‘fysiek’ in Vasse zou moeten worden 

ondergebracht, merkt hij op: ‘Je moet de promotie daar doen, waar de toeristen 

komen.’ De wethouder voegt daar overigens aan toe dat Vasse zichzelf ook wel 

moet laten zien. ‘Maar dat doet Vasse wel.’ 

Op het punt van de zorgvoorzieningen ziet wethouder Roy de Witte wel 

mogelijkheden. Met name waar het gaat om zorgboerderijen. ‘De Amanshoeve, 

met locaties in Manderveen en nu ook in Agelo, laten zien dat het kan.’ 

Volgens de wethouder moet leefbaarheid hoog op de agenda blijven staan in 

Vasse. In dit verband merkt hij op dat de VUT-ploeg van de voetbalclub zich ook 

op andere terreinen verdienstelijk zou kunnen maken. De Witte is overigens niet 

pessimistisch over de toekomst van dorpsgemeenschappen als Vasse. ‘Kleine 

kernen groeien nog altijd.’ 
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4. Samenvatting en Conclusie  

Kernzin uit de discussie over de stellingen op 28 maart is misschien wel de 

volgende: ‘We moeten ouderen behouden en jongeren niet wegjagen’. Daaruit 

blijkt het breed gedeelde besef dat er voldoende (woon/zorg) voorzieningen 

nodig zijn om de leefbaarheid van Vasse in al zijn facetten in de toekomst te 

waarborgen. Overigens werden er hiervoor tijdens de presentatie-avond van 15 

november 2016 ook al min of meer concrete plannen naar voren gebracht. 

Tijdens de discussie kwam ook duidelijk naar voren dat het toerisme wordt 

omarmd en dat de (economische) kansen die deze sector biedt beter moeten 

worden benut. Dit alles overigens wel met een duidelijke ‘mits’: meer toerisme 

mag niet ten koste gaan van bedrijvigheid op het platteland. Bij een andere 

stelling werd nog weer eens onderstreept, dat juist de combinatie van ‘natuur en 

boerenland’ het buitengebied van Vasse aantrekkelijk maakt voor toeristen. 

Concrete voorstellen zoals het onderbrengen van de VVV in de kerk en 

toeristische (fiets) routes rondom Vasse, die ook al op 15 november vorig jaar 

werden gedaan, passeerden opnieuw de revue. Veelbetekenend is in dit verband 

de opmerking van wethouder Roy de Witte dat de ‘promotie daar moet plaats 

vinden waar de toeristen komen’. Feitelijk een onderschrijving van het pleidooi 

om de nieuw op te tuigen VVV fysiek onder te brengen in Vasse. 

Als concrete projecten ter vergroting van de sociale cohesie werden verder nog 

een ‘digitaal dorpsplein’ en een ‘dorpsapp’ genoemd. Min of meer in het 

verlengde daarvan was er een vurig pleidooi voor meer samenwerking tussen 

organisaties/verenigingen bij de organisatie en promotie van activiteiten en 

festiviteiten. Overigens bleek op meerdere momenten tijdens de discussie dat de 

wil tot samenwerken er op dit moment zeker is in Vasse en dat de betrokkenheid 

van de jongere garde bij het dorpsgebeuren hoop biedt voor de toekomst. 
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5. Hoe nu verder? 

Met het organiseren van de ‘brede maatschappelijke’ discussie over ‘Mijn Vasse 

2030’ aan de hand van 11 stellingen en het vastleggen daarvan zit het werk van 

de beleidscommissie er op. De ‘bal’ ligt nu bij de Dorpsraad, die, als 

gesprekspartner van de gemeente, de uitkomsten van de discussie (samen met 

de plannen, die in november 2016 al werden gepresenteerd) moet vertalen in 

breed gedragen concrete projecten of plannen, die in aanmerking komen voor 

subsidie in het kader van ‘Mijn Vasse 2030’. Aan het slot van de discussieavond 

op 28 maart geeft voorzitter Rob Wenneger aan, dat de Dorpsraad niet is 

toegerust om deze taak alleen uit te voeren. Vanuit de zaal wordt van 

verschillende kanten de bereidheid uitgesproken om de Dorpsraad waar nodig 

een handje te helpen. Dit alles mits de Dorpsraad een leidende rol speelt. Dat 

het in ieders belang is dit ‘momentum’ niet voorbij te laten gaan, onderstreepte 

wethouder Roy de Witte nog eens met zijn opmerking: ‘Als er inhoud is, komt er 

geld.’  
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6. Aanbevelingen beleidscommissie Mijn Vasse 2030 

Beste leden van de Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o., 

 

Nu we aan u het voortgangsverslag “Mijn Vasse 2030” overhandigd hebben, zit 

voor ons als beleidscommissie onze ons zelfopgelegde taak erop. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit rapport zonder verder commentaar 

aan u te doen toekomen. 

Echter: na de vele bijeenkomsten, die we als beleidscommissie met elkaar, met u 

als dorpsraad, met de gemeente en met anderen gehad hebben en de vele 

reacties naar aanleiding van de bijeenkomst op 28 maart, hebben we besloten 

om toch met een aantal aanbevelingen te komen hoe verder te gaan. 

Dit doen wij zeker niet omdat wij menen de wijsheid in pacht te hebben, maar 

wel omdat we hopen hiermee bij te dragen aan een verdere invulling van Mijn 

Vasse 2030. 

 

Aanbevelingen: 

 

• Verspreid het verslag z.s.m. onder de deelnemende verenigingen en de 

inwoners van Vasse 

• Benoem een aantal thema's 

• Benoem vanuit de Dorpsraad voor elk thema een coördinator 

• Benoem een persoon die het gehele proces bewaakt. Onze voorkeur hierbij 

gaat uit naar een buur(t)man 

• Inventariseer alle bestaande initiatieven die er zijn. Ook die initiatieven, 

die op dit moment buiten de scope van de Dorpsraad opgestart zijn. 

• Betrek de bevolking van Vasse bij de uitwerking van de thema's (smeed 

het ijzer nu het nog heet is) 

• Houd de snelheid in de uitwerking van de thema's 

• Betrek de indieners van de afzonderlijke plannen bij uitwerking van de 

thema's 

• Deel de voortgang van de uitwerking van de thema's met de inwoners van 

Vasse  

• Maak gebruik van de positieve houding van de overheid (Wethouder Roy 

de Witte; zie zijn uitspraak in dit rapport) 

• Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden 

• Durf "Out off the box" te denken 

• Gebruik het beschikbare geld niet alleen voor "stenen", maar ook voor 

onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, die gelieerd zijn aan dit 

rapport 

 

Wij zijn altijd bereid om deze aanbevelingen toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Beleidscommissie Mijn Vasse 2030. 

Mirjam Lansink, Ine Bonke, Arnold Koopman, Jan Brunninkhuis.  
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Bijlage I Uitslag van de 11 stellingen 
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Bijlage II Aan- en opmerkingen per stellingen per vereniging 

Stelling 1: A maar ook B is waar, jongeren trekken weg omdat er geen betaalbare 

huisvesting aanwezig is, hiervoor moeten absoluut voorzieningen komen 

 

Stelling 2: B concentreer deze rondom het Eschhoes en de school. Verplaats SV Vasse 

ook hiernaartoe en realiseer nieuwbouw op huidige sportvelden dit genereert kapitaal om 

zaken te kunnen realiseren 

 

Stelling 3: A krijgen van vrijwilligers steeds lastiger zeker over 10-15 jaar, bundel 

krachten en besturen dan kun je met minder vrijwilligers toch prima verder 

 

Stelling 4: A 110% waar, waar nodig uitbouwen, geen massa toerisme maar is zeker 

ruimte voor uitbreiding. Dit zorgt ook voor leefbaarheid in het dorp doordat ondernemers 

zo een boterham kunnen verdienen 

 

Stelling 5: B 110% waar, boeren en natuur heeft altijd prima samen kunnen gaan, daar 

waar nu enkel natuur is zie je al verloedering en wildernis in het landschap # niet 

gewenst 

 

Stelling 6: B zoals het nu is gaat dat prima, begeleid wonen zou wel een uitkomst zijn bv 

in het balkon of een zorgboerderij maar daarbij houdt t dan ook wel op 

 

Stelling 7: B, fietspad Manderseweg zou wel een zegen zijn 

 

Stelling 8: B maar ook A is zeker van toepassing, Vasse kan met toerisme gemeente op 

kaart zetten en verdient daarom medewerking en vrijheden 

 

Stelling 9: A landelijk vergrijzing dus daar ontkomen we ook in Vasse niet aan. Wel 

zorgen dat jongeren niet zullen wegtrekken uit het dorp maar zich vestigen 

 

Stelling 10: B absoluut waar, niks op tegen om bij teruglopend leerlingaantal bv-

onderbouw in Vasse les te geven en bovenbouw centraal op een andere locatie mits 

vervoer maar goed geregeld is. 

 

Stelling 11: B 
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Stellingen + korte toelichting:  

1 b: Het ligt aan onszelf dat ouderen en jongeren wegtrekken  

Als je de stelling omdraait maakt je het nog krachtiger; wij houden het dorp aantrekkelijk 

en zorgen dat mensen blijven. Als wij het dorp aantrekkelijk houden dan blijven de 

mensen. Denk aan bv. scouting; leden uit Reutum, Langeveen zijn in Vasse bij de 

scouting, 

 

2b: Alle voorzieningen in het dorp dien je te concentreren 

Het is veel gezelliger als je meer voorzieningen concentreert. Jong en oud bij elkaar. Ook 

is het rendabeler als je meer concentreert. bv. Inzet vrijwilligers niet meer voor elke 

voorziening afzonderlijk.   Financieel is het aantrekkelijker i.v.m. subsidies. 

 

3b: elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek kan 

ophouden 

Maar je ontkomt niet aan samenwerking. Fusie is geen doel op zich 

 

4a: Vasse omarmt het toerisme maximaal 

Meer toerisme maakt Vasse rendabel. Komt dus ook de eigen bevolking ten goede. 

 

5b: Natura 2000 is een doodsteek voor de agrarische sector in Vasse 

Dit is van toepassing indien het strikt doorgevoerd wordt.  

Hoewel voor het stimuleren van toerisme de natuur aantrekkelijk is 

 

6b. Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten Vasse 

zoeken. 

Spreekt eigenlijk voor zich 

 

7b: De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp  

De Denekamperweg is de levensader, mag blijven. 

 

8b: Vasse hoort niet te zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf verdienen 

Als je het goed voor elkaar hebt dan roep je het wel op je af. We verdienen het al zelf.  

 

9b: Vasse kan en wil vergrijzing tegengaan  

bv mogelijkheden bieden aan jongeren. Kansen aangrijpen bv. Balkon, kerkgebouw 

 

10b: een dorp zonder basisschool is een sterfhuis. 

Het is niet meer aantrekkelijk om in Vasse te wonen als er geen school is; het dorp zal 

dan langzaam leeglopen 

 

11b: Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen bewoners  

als de  overheid tekortschiet , moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.  
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Stelling 1  Wonen  

1a. Vasse heeft enkel toekomst als het groeit qua inwoneraantal 

• Voorzieningen creëren (betaalbare bouwkavels voor 

jongeren) 

• Gemeente moet de voorwaarden scheppen  

 1b. Het ligt aan onszelf dat ouderen en jongeren wegtrekken 

 

Stelling 2  Inrichting sociaal hart Vasse 

2a. Het is mooi, dat sociale- en verenigingsvoorzieningen verdeeld zijn over 

geheel Vasse en omgeving 

 2b. Alle voorzieningen in het dorp moet je concentreren 

• Waar mogelijk 

• Kerk als middelpunt 

 

Stelling 3  Verenigingsleven 

 3a. Verenigingen ontkomen niet aan fuseren als ze willen blijven voortbestaan 

3b. Elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek       

kan ophouden. 

• Wel gaan samenwerken, waar dat kan. 

 

Stelling 4  Ontwikkeling toerisme 

 4a. Vasse moet het toerisme maximaal omarmen 

 4b. Toename toerisme ontwricht de samenleving van Vasse 

 

Stelling 5  Agrarische ontwikkeling >>>>> overlaten aan bv. LTO 

• Géén van beide, 

• Schadeloosstelling voor de boeren 

 5a. Natura 2000 is een zegen voor Vasse 

 5b. Natura 2000 is de doodsteek voor de agrarische sector in Vasse 

 

Stelling 6  Ontwikkeling op zorg en welzijn 

 6a. Er moet een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor bewoners 

• Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in 

de eigen vertrouwde omgeving!! 

6b. Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten 

Vasse zoeken  

• Zonodig wel! 

 

Stelling 7 Verkeer en openbaar vervoer 

 7a. Er gaat te veel (gemotoriseerd) verkeer door Vasse 

 7b. De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp 

 

Stelling 8 Economische ontwikkelingen  

• >>>Vasse moet zichzelf profileren 

• Geldt ook voor de andere kerkdorpen! 

 

8a. Vasse neemt binnen de gemeente een unieke plek in en verdient daarom 

speciale aandacht  

 8b. Vasse moet zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf zien te verdienen 

 

 

Stelling 9 Demografische ontwikkelingen 

 9a. Vasse vergrijst de komende jaren en moet dat gewoon accepteren 

 9b. Vasse kan en wil de vergrijzing tegengaan 

 

Stelling 10 Basisschool 

 10a. Een kleine basisschool (<60 leerlingen) is niet wenselijk 
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 10b. Een dorp zonder basisschool is een sterfhuis 

 

Stelling 11 Leefbaarheid 

 11a. Leefbaarheid in kleine kernen is een zaak van de overheid 

 11b. Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen bewoners 

• Zorgen voor woongelegenheid voor de jongeren, die in 

Vasse willen blijven wonen. Hier begint alles mee! 

o Zonder jeugd geen toekomst!! 

o Uitwerking op wel/geen basisschool, wel/geen 

supermarkt, enz.  
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Stelling 1 Wonen 

1a. Vasse heeft enkel toekomst als het groeit qua inwoneraantal 

 1b. Het ligt aan onszelf dat ouderen en jongeren wegtrekken 

 

Stelling 2  Inrichting sociaal hart Vasse 

2a. Het is mooi, dat sociale- en verenigingsvoorzieningen verdeeld zijn over 

geheel Vasse en omgeving 

 2b. Alle voorzieningen in het dorp moet je concentreren 

• Waar mogelijk!! 

 

Stelling 3  Verenigingsleven 

 3a. Verenigingen ontkomen niet aan fuseren als ze willen blijven voortbestaan 

3b. Elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek 

kan ophouden    

>> Wel samenwerking waar mogelijk! 

 

Stelling 4  Ontwikkeling toerisme 

 4a. Vasse moet het toerisme maximaal omarmen 

 4b. Toename toerisme ontwricht de samenleving van Vasse 

 

Stelling 5  Agrarische ontwikkeling >>>>> overlaten aan bv. LTO 

 5a. Natura 2000 is een zegen voor Vasse 

 5b. Natura 2000 is de doodsteek voor de agrarische sector in Vasse 

 

Stelling 6  Ontwikkeling op zorg en welzijn 

 6a. Er moet een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor bewoners 

 6b. Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten 

Vasse zoeken  

 

Stelling 7 Verkeer en openbaar vervoer 

 7a. Er gaat te veel (gemotoriseerd) verkeer door Vasse 

 7b. De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp 

 

Stelling 8 Economische ontwikkelingen >>>Vasse moet zichzelf profileren 

8a. Vasse neemt binnen de gemeente een unieke plek in en verdient daarom 

speciale aandacht  

 8b. Vasse moet zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf zien te verdienen 

• Moeten ons zelf profileren, geldt ook voor andere 

kerkdorpen! 

 

Stelling 9 Demografische ontwikkelingen 

 9a. Vasse vergrijst de komende jaren en moet dat gewoon accepteren 

 9b. Vasse kan en wil de vergrijzing tegengaan 

 

Stelling 10 Basisschool 

 10a. Een kleine basisschool (<60 leerlingen) is niet wenselijk 

 10b. Een dorp zonder basisschool is een sterfhuis 

 

Stelling 11 Leefbaarheid 

 11a. Leefbaarheid in kleine kernen is een zaak van de overheid 

 11b. Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen bewoners 

• Zorgen voor woongelegenheid voor de jongeren, die in 

Vasse willen blijven wonen. 

o Zonder jeugd geen toekomst!! 

o Zo dus uitwerking op wel/geen basisschool, 

wel/geen supermarkt, enz. 
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• Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven 

wonen in de eigen vertrouwde omgeving!! 
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Opmerkingen n.a.v. de stellingen van Mijn Dorp 2030  

 

Stelling 1 Wonen: Betaalbaar houden voor jongeren. Diversiteit aan 

activiteiten/evenementen overeind houden. Opkomen voor belangen van autochtone 

bevolking.  

 

Stelling 2 Inrichting sociaal hart Vasse: Brede voorkeur voor het zoveel mogelijk 

concentreren van voorzieningen. Behoefte van SV Vasse is duidelijk gemaakt. 

 

Stelling 3 Verenigingsleven: Unanieme mening dat zelfstandig blijven beter en 

praktischer is. Wel samenwerking zoeken op gebied van vrijwilligers, facilitaire zaken en 

kennisdeling.  

 

Stelling 4 Ontwikkeling toerisme: 

Veel meer promoten via sociale media. Maximale uitbreiding van bijvoorbeeld 

Bungalowpark Tutenberg is niet gewenst. 

 

Stelling 5 Agrarische ontwikkeling: 

Iedereen is het erover eens dat het huidige landschap is gemaakt/wordt onderhouden 

door boeren, en dat moet zo blijven. Samenhang zoeken met toeristische sector. 

 

Stelling 6 Ontwikkeling op zorg en welzijn: Enigszins verdeeldheid over waar behoefte 

aan is. We hebben geen huisarts/verpleeghuis nodig maar zorgboerderij moet kunnen. 

 

Stelling 7 Verkeer en Openbaar vervoer: 

Denekamperweg moet openblijven; bereikbaarheid is van groot belang. Veiligheid op 

Manderseweg/Beekzijdeweg/Voortsweg is wel aandachtspunt. Beter onderhoud bermen 

etc. 

 

Stelling 8 Economische ontwikkelingen: 

Zie ook stelling 4; Digitaal dorpsplein is inmiddels in ontwikkeling. 

 

Stelling 9 Demografische ontwikkelingen: 

De meeste verenigingen zien vergrijzing als een kans. Jongeren behouden, maar ouderen 

niet wegjagen. 

 

Stelling 10 Basisschool: 

Bijna unaniem: Geen basisschool is einde leefbaarheid. Geen aantallen noemen, want dat 

kan tegen je gebruikt worden. 

 

Stelling 11 Leefbaarheid: 

Het is de verplichting om elkaar voort te helpen (haal de boodschappen bij PLUS). 

Betrokkenheid van de jeugd wordt geprezen. De overheid is slechts 

voorwaardenscheppend (regelgeving, woningbouw). 

 

Slotconclusie 

Over het grootste deel van de stellingen (en in elk geval de belangrijkste) zaten de 

verenigingen op één lijn, en was er nagenoeg geen onderlinge discussie. Wel is er 

verdeeldheid tussen aanwezige verenigingen en de Dorpsraad hoe nu verder te gaan. 

Wie pakt de handschoen op? Er zijn, in afwachting van het verslag met daarin ook 

opgenomen de al eerder ingediende plannen, geen concrete afspraken gemaakt over de 

vervolgstappen. 

 

Voor SV Vasse is er in elk geval een afspraak gemaakt met wethouder Roy de Witte om 

binnenkort om tafel te gaan om onze richting te kunnen bepalen m.b.t. het 

kunstgrasveld.  
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Opmerking: Alles valt en staat met de jeugd die in Vasse (kan) blijven wonen. Verjonging 

in besturen/ doorgroeiende verenigingen/ het op de been kunnen houden van diversen 

zoals activiteiten maar ook het blijven bestaan van lokale ondernemers. 
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Stellingen Vasse 2030 

Stelling Antwoord 

1 

Kern Vasse benutten en dan Vasse voorzien van een uitbreidingsplan voor 

de toekomst. 

 Zorgen dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor zowel ouderen als 

jongeren, betaalbare voorzieningen 

2 

Voorzieningen meer concentreren indien mogelijk. Kerk betrekken bij het 

sociale leven,  

concerten in de kerk, exposities in en om de kerk, wandel, - fiets, - en 

autoroutes organiseren die de kerk er ook bij in betrekken. Zorgen dat de 

VVV naar de kerk wordt gehaald i.v.m. de vele toeristen. 

3 
Samenwerking verenigingen stimuleren ook i.v.m. minder vrijwilligers. 

Kosten kunnen besparen i.v.m. aanvraag evenementen vergunningen etc. 

4 

Actief promoten en Vasse versterken binnen de gemeente Tubbergen.  

VVV naar Vasse halen meer mogelijkheden kunnen bieden voor recreatie 

maar niet ten koste van de agrarische sector. Vakantiepark kan leiden tot 

meer economische groei voor Vasse en werk voor iedereen zowel 

plaatselijke ondernemers als jeugd voor vakantiewerk. 

5 

Vasse is aantrekkelijk voor de toeristen door zijn natuurlijke omgeving  

maar ook door de agrariërs die met hun koeien, heuvelige weilanden, 

walletjes etc. Vasse toeristisch maken. Laten we er ons hard voor maken dat 

de agrariërs hun bestaan kunnen behouden in en omgeving Vasse. 

6 

Indien mogelijk in Vasse mogelijkheden bieden maar we moeten wel 

realistisch 

 zijn dat Vasse te klein is voor een groot verpleeghuis maar misschien wel 

voor een zorgcentra. Het Balkon zou een mogelijkheid kunnen zijn om 

oudere mensen verzorging te kunnen beiden tot een bepaalde grens. 

7 

Vasse beter op de kaart zetten wat openbaar vervoer betreft.  Je hebt altijd 

een grote groep mensen die naar Vasse komen met het openbaar vervoer. 

Parkeervoorzieningen creëren om de auto`s buiten het dorp te kunnen 

plaatsen en oplaadpunten om de fietsen op te laden. 

8 

Inwoners van Vasse de mogelijkheid bieden om te willen investeren in 

Vasse. Hierdoor zorg je weer voor werk voor de inwoners van Vasse en 

omgeving. 

9 

Zorgen voor voorzieningen dat de jongeren in Vasse blijven met 

bovenstaande 

 punten kan vergrijzing tegengaan. 

10 
De school heeft een grote meerwaarde voor het voortbestaan van Vasse en 

vergrijzing tegen te gaan.  

11 

Leefbaar Vasse zorgt voor aantrekkelijkheid voor de jongeren, toeristen 

(meer reuring)  

en zet Vasse op de kaart. 
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1. Wonen 

A. Jeugd wil hier wel blijven, iedereen is welkom in Vasse, geen containerwoningen en 

seniorenwoningen/appartementen naar behoefte 

  

2. Inrichting sociaal hart Vasse 

Concentratie: kan dit parkeer technisch? Bij nieuwe mogelijkheden dit evt. 

heroverwegen. Kerk: is niet aan ons, wat wil/doet bisdom? Essen: niet (verder) 

aantasten. 

  

3. Verenigingsleven 

Als men elkaar nodig heeft, weet men elkaar te vinden. Pool: net 

  

4. Ontwikkeling toerisme: 

Vooral omarmen en promoten. Toekomst Tutenberg: markt bepaalt dit. Om de positie te 

versterken is een goede positieve houding richting de nieuwe vvv belangrijk. 

Samenwerking is sleutelwoord 

  

5. Agrarische ontwikkeling 

Dit is vooral een LTO-ontwikkeling, natura ligt vast 

  

6. Zorg welzijn 

Wat lokaal kan, moet lokaal. Alle zorg die kan is mooi; dorpshuiskamer verder door 

ontwikkelen 

  

7. Verkeer 

Goede verbindingen blijven belangrijk 

  

8. Economische ontwikkelingen 

Vasse is uniek, maar dat wil niet zeggen dat wij speciale behandeling willen. Krimp is een 

negatief woord en willen we niet horen. Wat zijn onze verplichtingen? 

  

9 Vergrijzing is een gegeven, dit geldt ook voor demografische ontwikkelingen. Hier waar 

mogelijk op anticiperen 

  

10 Basisschool 

Hele kleine school is niet wenselijk, voorsorteren op alternatieven, is echter meer een 

TOF-aangelegenheid 

  

11 Leefbaarheid 

Eigen inwoners zijn verantwoordelijk! 
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1 a deels, groeien moet je met Vassenaren en niet met mensen buiten het dorp. 

 B wij hebben het idee dat de jeugd en ouderen wel blijven, 

 

2 a eens, scouting kan niet bij de voetbal en hoort buitenaf terwijl voetbal juist centraal 

moet liggen en andere sportactiviteiten, 

B nee, zie A 

 

3 eens, kijk maar naar de VMC 

B eens,  

 

4 deels mee eens, moet wel in balans blijven t.o.v. eigen inwoners 

B als voorbeeld, toegangswegen moeten wel begaanbaar blijven als er veel toeristen in 

het gebied zijn. 

 

5 oneens, 

B eens, het is een bedreiging voor ontwikkeling 

 

6 oneens, onhaalbaar voor het aantal inwoners van Vasse 

B eens, maar wel binnen gemeente Tubbergen realiseerbaar zijn. 

 

7 a oneens,  

B eens,  

 

8 a eens Vasse is uniek in de gemeente maar hoeft geen speciale aandacht 

B eens 

 

9 a oneens,  

B oneens, meer appartementen bouwen voor startende  

 

10 a oneens beter een kleine basisschool dan géén  

     B eens 

 

11 a oneens 

     B eens  
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Stelling 1 Wonen 

1a.   Vasse heeft enkel toekomst als het groeit qua inwoneraantal  

1b.  Het ligt aan onszelf dat ouderen en jongeren wegtrekken 

Om Vasse leefbaar te houden is het van belang dat er een goede mix van jong en oud is. 

Het is niet per se nodig dat het dorp groter wordt. In het dorp met huidige omvang is de 

leefbaarheid prima. Om jongeren te houden moet er wel woongelegenheid gecreëerd 

worden. Dat kan door (betaalbare nieuwbouw) of doorstroming. Door voor de ouderen 

seniorenwoningen te creëren zullen bestaande woningen vrijkomen voor jongeren. De 

vraag is dan of die te betalen zijn voor startende jongeren. 

 

Stelling 2 Inrichting sociaal hart Vasse 

2a.     Het is mooi, dat sociale- en verenigingsvoorzieningen verdeeld zijn over 

geheel Vasse en omgeving 

2b.  Alle voorzieningen in het dorp moet je concentreren 

Concentreren van alle voorzieningen zal praktisch niet haalbaar zijn. Een aantal 

verenigingen heeft een eigen accommodatie. Wel is het van belang dat de verschillende 

verenigingen van elkaar weten wat ze doen. Meer contact/samenwerking tussen de 

verenigingen in ons dorp zou wenselijk zijn. 

 

Stelling 3 Verenigingsleven 

3a.    Verenigingen ontkomen niet aan fuseren als ze willen blijven voortbestaan  

3b.  Elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek 

kan ophouden 

Zie stelling 2. De centrale website, die genoemd is op de bijeenkomst, lijkt ons een prima 

idee. 

Stelling 4 Ontwikkeling toerisme 

4a.  Vasse moet het toerisme maximaal omarmen 

4b.  Toename toerisme ontwricht de samenleving van Vasse 

Toerisme zal in de toekomst een belangrijke rol voor Vasse gaan spelen. Er kan in de 

toeristische sector best een uitbreiding plast vinden. Op dit moment wordt het leven in 

Vasse daar nog niet door ontwricht. Ondernemers maar ook verenigingen kunnen van de 

toeristen profiteren. De kleinschaligheid is wel van belang. Dat is juist nu de 

aantrekkingskracht en dat moeten we zo houden. 

Stelling 5 Agrarische ontwikkeling 

5a.  Natura 2000 is een zegen voor Vasse 

5b.  Natura 2000 is de doodsteek voor de agrarische sector in Vasse 

Natura 2000 legt wel erg veel regels/belemmeringen op (niet alleen voor de agrariërs, 

maar ook voor andere partijen), die vanaf de tekentafel bedacht zijn. Het landschap, 

zoals dat hier nu is, is door de boerensamenleving tot stand gekomen en dat ziet er erg 

mooi uit. Door Natura 2000 zullen de boeren meer beperkt worden in hun beroep: dat 

kan kwalijke gevolgen hebben voor het landschapsonderhoud. Ook het vrij bewegen in 

de natuurgebieden zal door Natura 2000 beperkt worden. Dat is ongunstig voor onder 

andere het spel van scouting en toerisme. 

 

Stelling 6 Ontwikkeling op zorg en welzijn 

6a.  Er moet een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor bewoners 

6b.  Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten 

Vasse zoeken 

Natuurlijk is het mooi dat er een groot zorgaanbod is in Vasse, maar voor een bijzondere 

zorgaanvraag zul je waarschijnlijk toch buiten Vasse moeten gaan zoeken. Basiszorg zou 

in het dorp moeten zijn. We denken aan het behoud van de prikpost of een huisarts die 

een aantal dagen in Vasse spreekuur houdt. 
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Stelling 7 Verkeer en openbaar vervoer 

7a.    Er gaat te veel (gemotoriseerd) verkeer door Vasse  

7b.  De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp 

Voor de veiligheid van de jeugd zou het mooi zijn dat het fietspad netwerk om en nabij 

Vasse wordt uitgebreid. Ook voor onze scouting vereniging: wij werken veel met hikes en 

tochten, te voet en op de fiets. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Manderse weg, de 

route van Vasse naar het scouting gebouw. Een fietspad naast deze weg zou de 

veiligheid ten goede komen.  

Stelling 8 Economische ontwikkelingen 

8a.  Vasse neemt binnen de gemeente een unieke plek in en verdient daarom 

speciale aandacht 

8b.  Vasse moet zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf zien te  

verdienen 

Vasse heeft sowieso een bijzondere plek in de gemeente Tubbergen, als je let op 

natuurschoon en aantrekkingskracht op toeristen. Vasse heeft in het verleden laten zien 

dat er een grote saamhorigheid is. Met die saamhorigheid hebben we in ons dorp al veel 

voor elkaar gekregen. We doelen hier bijvoorbeeld op de bouw van onze blokhut, een 

jaar of 20 geleden, en niet zo lang geleden de bouw van het Eschhoes. Het zou mooi zijn 

dat de gemeente de initiatieven uit het dorp (financieel) ondersteund. 

 

Stelling 9 Demografische ontwikkelingen 

9a.    Vasse vergrijst de komende jaren en moet dat gewoon 

accepteren  

9b.  Vasse kan en wil de vergrijzing tegengaan 

Zie stelling 1. 

 

Stelling 10 Basisschool 

10a.  Een kleine basisschool (<60 leerlingen) is niet wenselijk  

10b.   Een dorp zonder basisschool is een sterfhuis 

Een voldoende grote basisschool is wel een must voor het dorp. Het houdt een goede 

verhouding tussen jong en oud in stand. Bovendien hebben veel verenigingen jeugd 

nodig om te kunnen blijven bestaan. Of er een aantal van 60 genoemd moet worden is 

de vraag. Er moet een voldoende grote basisschool zijn. 

Stelling 11 Leefbaarheid 

11a.   Leefbaarheid in kleine kernen is een zaak van de overheid 

11b.   Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen bewoners 

Het moet een gezonde mix van beiden zijn. De initiatieven zullen bij de dorpelingen 

moeten liggen, maar de randvoorwaarden en financiële steun zal van de overheid, 

gemeente, moeten komen. 
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Als bestuurslid van Energiek Vasse bekijk ik alle stellingen met inachtneming 

van de 3 p’s van People, Planet en Profit: een leefbaar Vasse waarbij we zorg 

hebben voor een veilige groene duurzame omgeving en een sterke lokale 

economie. Alle P’s moeten met elkaar in balans zijn. Als we bijvoorbeeld streven 

naar meer woningbouw voor jongeren, dan kijken we ook naar het aspect 

“duurzaam bouwen” en door medewerking van lokale ondernemers/zzp-ers uit 

Vasse. 

Wonen  

1. Vasse heeft enkel toekomst als het groeit qua inwoneraantal.  

2. Het ligt aan onszelf dat ouderen en jongeren wegtrekken.  

Antwoord 2: als inwoners kunnen we zelf actief werken aan een aantrekkelijke 

woonomgeving dat jong en oud aanspreekt. Zorgen voor elkaar (ouderen) en jongeren 

houden door continu met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Inrichting sociaal hart Vasse  

1. Het is goed, dat sociale- en verenigingsvoorzieningen verdeeld zijn over geheel 

Vasse en omgeving.  

2. Alle voorzieningen in het dorp dien je te concentreren.  

Antwoord: geen 1 of 2 maar met elkaar in gesprek gaan hoe we voorzieningenniveau en 

verenigingsleven gezond kunnen houden. Uit dit gesprek kunnen nieuwe verdienmodellen 

komen maar ook de keuze om te gaan concentreren. 

 

Verenigingsleven  

1. Verenigingen ontkomen niet aan fuseren als ze willen blijven voortbestaan. 

2. Elke vereniging heeft recht op zelfstandigheid, mits zij haar eigen broek kan 

ophouden.  

Antwoord 2 met inachtneming van antwoord hierboven. 

 

Ontwikkeling toerisme  

1. Vasse omarmt het toerisme maximaal.  

2. Toename toerisme ontwricht de samenleving van Vasse  

Antwoord 1: Vasse leeft mede dankzij toerisme. We kunnen dat veel beter uitbuiten door 

bijvoorbeeld gezamenlijke marketing in te zetten 
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Agrarische ontwikkeling 

1. Natura 2000 is een zegen voor Vasse.  

2. Natura 2000 is de doodsteek voor de agrarische sector in Vasse.  

Antwoord 2: Natura 2000 ontwricht onze economische structuur en is dus in strijd met de 

3 P’s.  

 

Ontwikkeling op zorg en welzijn  

1. Er moet een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor bewoners.  

2. Het is acceptabel dat bewoners met een zware zorgvraag deze buiten Vasse 

zoeken. 

Antwoord 1 en 2: uit een onderzoek van de Saxion Hogeschool naar de Kwaliteit van 

Leven in Vasse, blijkt dat ouderen graag in Vasse willen blijven wonen. De 

doorontwikkeling van de Dorpshuiskamer speelt hier proactief op in en laat de kracht van 

Vasse zien (en vooral van enkele “trekkende inwoners” zoals Fons en Ine. Als de 

zorgvraag te zwaar wordt, is het wel acceptabel om hiervoor een zorgvoorziening op 

maat in te schakelen. 

 

Verkeer en openbaar vervoer  

1. Er gaat te veel (gemotoriseerd) verkeer door Vasse.  

2. De wegen door Vasse zijn de levensaders van het dorp.  

Antwoord 2: als inwoners van een klein grensdorpje moeten we optimaal bereikbaar zijn. 

Dit voor onze eigen economie maar vooral ook om aantrekkelijk te blijven voor jongeren 

die elders werken. 

 

Economische ontwikkelingen  

1. Vasse neemt binnen de gemeente een unieke plek in en verdient daarom speciale 

aandacht.  

2. Vasse hoort niet te zeuren om aandacht, maar deze gewoon zelf verdienen.  

Antwoord 1 en 2: Vasse is op gebied van toerisme en recreatie anders dan andere 

kerkdorpen in Tubbergen. Hiervoor zou dan ook beleid op maat moeten gelden in plaats 

van algemeen winkelbeleid zoals de detailhandel structuurvisie. Deze visie staat alleen 

nieuwe winkels toe in grote dorpen als Tubbergen, Geesteren en Albergen. Hierbij ziet de 

gemeente de grote stroom aan toeristen over het hoofd die Vasse dagelijks bezoeken.  
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Demografische ontwikkelingen  

1. Vasse vergrijst de komende jaren en heeft dat gewoon te accepteren.  

2. Vasse kan en wil de vergrijzing tegengaan. 

Antwoord 1: vergrijzing is een demografische ontwikkeling en niet te stoppen. Vergrijzing 

zien als kans is een veel betere stelling! Bijvoorbeeld door in te spelen op 

seniorentoerisme. 

 

Basisschool  

1. Een kleine basisschool (<60 leerlingen) is niet wenselijk.  

2. Een dorp zonder basisschool is een sterfhuis.  

Ik geloof in de actieve marketing van Vasse als mooiste dorp om te wonen in Nederland. 

Actief proberen om genoeg nieuwe mensen naar ons dorp te trekken maar vooral ook 

jongeren te houden. 

 

Leefbaarheid  

1. Leefbaarheid in kleine kernen is een zaak van de overheid.  

2. Leefbaarheid in Vasse is een verantwoordelijkheid voor de eigen bewoners. 

Antwoord 2: Vasse kan heel goed haar eigen leefbaarheid regisseren. Dat hebben we 

altijd al gedaan en daar zijn we goed in. Wel uiteraard met de 3 P’s in ogenschouw: 

People, Planet en Profit met elkaar in balans  

 




