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In Vasse is in het najaar van 2009 gestart met “Dorpsplanplus”: het opstellen van een dorpsagen-
da voor Vasse met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan in de vorm van concrete projecten,
waarin ook de mogelijke financiering is opgenomen. De gemeente, de Dorpsraad en het consorti-
um Dorpsplanplus hebben hierin samen met bewoners intensief opgetrokken. De gemeente
Tubbergen en de Dorpsraad Vasse hebben over de resultaten een convenant afgesloten in juli
2011. Het vervolg is een aanjaagfase die tot het najaar van 2013 duurt waarin de voortgang en de
uitwerkingen worden bewaakt.

Grote dank gaat uit naar iedereen in Vasse die op een positieve manier heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van Dorpsplanplus Vasse. Daarnaast willen de gemeente en de Dorpsraad het
consortium Dorpsplanplus bedanken voor de constructieve samenwerking en begeleiding.

Vasse kan nu aan de slag met haar ambities!

Dorpsraad Vasse - Rik Hoogenberg
Gemeente Tubbergen -  Wethouder T. Vleerbos

3

Voorwoord Dorpsplanplus Vasse
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Dorpsgegevens 
Vasse, Mander en Hezingen, gemeente Tubbergen, per 1 januari
2011

Aantal inwoners dorp en buitengebied: 1525

Leeftijdsopbouw van inwoners Vasse, Mander en Hezingen

leeftijd Vasse Mander Hezingen Totaal per leeftijd
0 -14 214 79 38 331

15 - 24 109 66 32 207
25 - 54 364 144 75 583
55 - 64 132 45 19 196
64 - 74 88 23 20 131

75 en ouder 38 21 18 77

Totaal per dorp 945 378 202 1525

Een korte kennismaking
Vasse is een van de negen dorpen in de Twentse gemeente
Tubbergen in de provincie Overijssel. Vasse profileert zich tijdens
het Pinksterweekend als “de Parel van Twente”. De bewoners van
Vasse zijn van overwegend Rooms-katholieke signatuur.

Door de ligging in het Twentse essenlandschap afgewisseld door
houtwallen, bos en heide, is Vasse een ideaal vertrekpunt voor
wandel- en fietstochten. De omliggende natuurgebieden het dal
van de Mosbeek, het Streu en het Springendal, zijn uitermate
geschikt voor deze tochten. Verder is er watermolen de Mast,
gelegen aan de doorgaande weg richting Ootmarsum. Ook de
watermolens van Bels in Mander en Frans in Hezingen zijn een
bezoek waard. Jaarlijks bezoeken vele toeristen het dorp Vasse. 

Vasse ligt in een van de oudste bewoonde gebieden van
Nederland. De diverse grafheuvelvelden in het naburig Mander
en het Lädderke (richting Reutum) zijn de stille getuigen hiervan.
Het bekendste grafheuvelveld is het Vasser Grafveld, dat bestaat
uit 20 grafheuvels die in ouderdom variëren tussen de 4000 en
2500 jaar v.Chr. Tijdens opgravingen in de vorige eeuw zijn

opmerkelijke vondsten gedaan, zoals “de man van Mander”. Deze
vondsten zijn te vinden in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. 
In Vasse zijn redelijk wat horecagelegenheden. De bekendste
hiervan is Tante Sien. Vasse kent nog steeds een kleine midden-
stand. Er is een supermarkt, een bakker, een kapper en een gara-
ge in het dorp te vinden. Op het bedrijventerrein van Vasse is een
aantal bedrijven gevestigd.

In Vasse is minder dan 5% van de beroepsbevolking niet werk-
zaam. Er zijn in Vasse 325 woningen waarvan 90% bestaat uit
koopwoningen, wat vergeleken met de gemeente Tubbergen en
de provincie een hoog percentage is. 

Eensgezins Eensgezins rijtjeswoning flat boerderij
vrijstaand 2 onder 1 kap

Vasse 167 75 6 30

Gemeentelijk beleid*
Binnen de gemeente Tubbergen spelen de dorpsraden een centra-
le rol in het overleg tussen de gemeente en de burgers. De
gemeente ziet de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner
als het gaat om het behouden en het verbeteren van de leefbaar-
heid in de betreffende kern.

In het bestuursconvenant tussen de gemeente en de dorpsraden
is opgenomen dat B&W dorpsraden actief betrekken bij het
opstellen en uitvoeren van plannen die de gemeente wil gaan uit-
voeren, voor zover dat het de betreffende dorpskern raakt. Ook
kunnen dorpsraden in bepaalde zaken om advies worden
gevraagd. Naast deze gevraagde advisering heeft de dorpsraad
het recht de algemene belangen van zijn dorpskern en de inwo-
ners daarvan naar voren te brengen. 
( * bron:  http://www.tubbergen.nl)

Vasse in beeld 
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De eerste aanzet tot de dorpsagenda is gegeven door een
kleine groep inwoners uit het dorp: een zo goed mogelijke
afspiegeling van de bevolking van het dorp en buitengebied
(jong, oud, man, vrouw etc). Zij heeft een eerste
wensenlijst/concept - dorpsplan opgesteld.

Deze wensenlijst is door leden van de dorpsraad persoonlijk
voorgelegd aan bewoners van Vasse, Mander en Hezingen.
Ook hier is aandacht geweest voor de verschillende bevol-
kingsgroepen (jongeren, ouderen, mannen en vrouwen). In
totaal hebben 85 mensen de vragenlijst ingevuld. Vervolgens
zijn door werkgroepen de ideeën verder uitgewerkt. Het resul-
taat is gecombineerd tot belangrijke thema's, met ieder een
aantal projecten. Sommige geuite ideeën komen niet terug in
het uitvoeringsprogramma, omdat ze weinig punten hadden
of omdat het nu niet haalbaar is voor Dorpsraad en gemeente
er prioriteit aan te geven. Vervolgens zijn in lokale werkgroe-
pen, met de dorpsraad als trekker, projecten verder uitge-
werkt. 

Thema's waarmee de dorpsraad en de gemeente komende
jaren aan de slag gaan:

1 Thema Economisch en ondernemend
2 Thema Jeugd
3 Thema Ouderen en Zorg
4 Thema Historie in Vasse
5 Thema Toekomstverkenning Vasse
6 Thema Duurzaam Vasse 

Het Dorpsplanplustraject Vasse

Dorpsplanplus en het leefbaarheidsplan
In 2006 stelde Vasse samen met de gemeente Tubbergen het
leefbaarheidsplan “Vasse met Kwaliteit” op. Op de terreinen
Vasse Leefbaar en Vasse Landschap zijn in dit plan diverse
doelen gesteld en maatregelen en oplossingsrichtingen afge-
sproken. Een groot deel van deze maatregelen was gericht
op fysiek ruimtelijke projecten. Woningbouw, verkeersveilig-
heid, beplanting van erven maar ook plannen voor een
Kulturhus en verbetering van de bewegwijzering zijn in dit
plan Vasse met Kwaliteit opgenomen. Aan het overgrote deel
van deze plannen is de afgelopen jaren met succes gewerkt.
Sommige ervan lopen nog, andere zijn in samenwerking met
de gemeente succesvol afgerond. 
In het dorpsplanplus traject wordt opnieuw aandacht
besteed aan bedrijvigheid in Vasse. En ook het thema Vasse
Leefbaar komt terug als het gaat over de zorg voor ouderen
en het vergroten van activiteiten voor bewoners en toeristen
in Vasse. 

Een punt dat ontbreekt in dit dorpsplan, is de ontwikkeling
van een multifunctioneel centrum en / of sportzaal voor
Vasse. De wens om dit centrum te realiseren leeft al geruime
tijd bij de bevolking van Vasse. Een aparte werkgroep werkt
aan de realisatie van een multifunctioneel centrum en / of
sportzaal. Zij communiceert hierover met de gemeente, de
bevolking en de dorpsraad. 
Al met al hebben bewoners, de dorpsraad en de gemeente
Tubbergen zich met succes ingespannen om de wensen uit
“Vasse met Kwaliteit” uit te voeren. In dit dorpsplan zijn
nieuwe wensen verwoord en uitgewerkt tot concrete the-
ma's. 
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• Economisch en ondernemend 

• In Vasse zou meer activiteit moeten zijn op economisch en

ondernemend vlak. Goed voor de ondernemers, voor de

bewoners en voor de toeristen. Een aantal zaken op dit vlak

is benoemd door het dorp en kan verder worden uitgewerkt.

1. Kleine markt met streekproducten en specialiteiten

2. Meer dorpsactiviteiten in de zomer

3. Kerstaankleding van het dorp verbeteren

4. Verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en

verenigingen in het dorp.

• Resultaten
In de zomermaanden wordt op het kerkplein een streekpro-

ductenmarkt georganiseerd.

Daarnaast bestaat het plan voor een Kerst- of Sinterklaas-

markt. Ook zijn er ideeën voor andere aansprekende activi-

teiten, naast carnaval en Pareldagen zoals, wereldrecord

spek eten, garage - verkoop, etc. Maar ook klassieke muziek-

concerten in de kerk en wandelingen langs campings zijn

ideeën die uitgewerkt kunnen worden. Het plan is om rond de

streekmarkten bovenstaande activiteiten te koppelen zodat

ze elkaar versterken. De aankleding van de gehele

Denekamperweg met kerst (lantarenpalen, verlichting) zal

ook gekoppeld worden aan deze markten. Communicatie via

activiteitenkalender in Op en rond de Essen

• Te nemen stappen
Belangstelling peilen bij ondernemersvereniging.

Het organiseren en koppelen van activiteiten.

• Planning
Streekmarkt 6 x per jaar (mei, juni, juli, augustus, september,

december), de eerste na de zomer.

Aanvullende activiteiten ook vanaf het najaar 2011.

• Verantwoordelijken
Werkgroep dorpsraad Vasse, samen met ondernemersvereni-

ging en bewoners met kennis en interesse.

Mogelijkheden financiering
Oranjefonds

Deel van het startbudget DorpsplanPlus € 6.000,= voor het aan-

schaffen van duurzame materialen en als co- financiering bij

fondsenwerving 

Instanties die ondersteuning kunnen bieden
Ondernemers

Kerkbestuur

Verenigingen (scouting)

Gemeente Tubbergen (voor afgeven van vergunningen)

Dorpsagenda met uitvoeringsplan

1
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• Jeugd 

Voor jongeren is er de succesvolle jeugdsoos. De werkgroep

jeugd heeft diverse plannen om meer activiteiten te organise-

ren voor en met jongeren.

1. Gezamenlijke activiteiten voor jongeren uit de gemeente

Tubbergen

2. Knutseldag/ spelweek voor kinderen in de zomervakantie,

samen met verenigingen en scouting. 

3. Uitbreiding van de voorzieningen voor de jeugdsoos.

• Resultaten
1 Er is overleg met het jongerenwerk van de Stichting Welzijn

Tubbergen (SWT) over gezamenlijke activiteiten voor de

jeugd. Plannen worden in samenwerking met SWT verder

ontwikkeld. 

2 Spelweek voor kinderen van de basisschool en middelbare

school tijdens de laatste week van de schoolvakantie. Eerste

editie in 2010 was een succes.

3 Laatste dag van de spelweek feestelijke afsluiting voor vrijwil-

ligers en jeugd van 16 t/m 25 jaar. Eerste editie in 2010 was

een succes

4 Geschat aantal deelnemers: ruim 100

Geschat aantal vrijwilligers: 20

• Te nemen stappen
De werkgroep Jeugd is kartrekker bij dit thema.

Er is al gestart met de vormgeving van de spelweek.

Verenigingen zijn benaderd en er is overleg met jongeren-

werk van de SWT. Op 14 april 2010 is overleg geweest met

de verenigingen en de werkgroep van de dorpsraad, waarin

een groep jongeren is vertegenwoordigd. Er is een draaiboek

gemaakt voor de spelweek, hierover is contact opgenomen

met Albergen en Reutum waar ervaring is met organisatie

spelweek. De eerste spelweek heeft gebruik gemaakt van

een deel van het startkapitaal van DorpsplanPlus budget. In

de komende jaren (2011, 2012, 2013) zal door de werkgroep

een kostendekkende spelweek georganiseerd worden.

• Planning
Voorwerk is gestart en zal in 2011 tot 2013 een vervolg krij-

gen

Spelweek zelf: laatste week van de zomervakantie

De spelweek is in 2010 gerealiseerd en zij was zeer succes-

vol, er is een draaiboek voor de komende jaren gemaakt.

• Verantwoordelijken
Werkgroep dorpsraad jeugd

Verenigingen betrokken bij de uitvoering

Jongerenwerk van de Stichting Welzijn Tubbergen biedt

ondersteuning bij de opzet van nieuwe activiteiten.

• Mogelijkheden financiering
Stichting Welzijn Tubbergen (in de vorm van ureninzet door

jongerenwerker)

Eigen bijdrage deelnemers

Sponsoring door bedrijven en supermarkt

Deel van startkapitaal van Dorpsplanplus voor aanloopkosten

(€ 6.000,=) 

Vasse, Mander en Hezingen

2
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• Instanties die ondersteuning kunnen bieden
Verenigingen (in 2010 waren alle verenigingen betrokken bij

de organisatie)

• Ouderen en zorg 

• Inventarisatie van de zorgbehoefte en de  wensen van de
ouderen ( 65+).
De zorgbehoefte en wensen voor ouderen zijn tijdens de

dorpsavond geuit. Hoe deze behoefte er precies uitziet is niet

bekend. Daarom wil de werkgroep ouderen en zorg eerst

inventariseren welke zorgen -activiteiten in Vasse reeds aan-

geboden worden en aan welke zorg en -activiteiten behoefte

is. In oktober 2010 is een eerste gesprek gevoerd met

Stichting Welzijn Tubbergen. Het streven is om hieraan in het

najaar 2011 een vervolg te geven.

• Resultaten
Zicht op de diensten en -activiteiten voor ouderen die nu aan-

geboden of georganiseerd worden.

Zicht op de behoefte en bij wie die behoefte leeft.

• Te nemen stappen
De werkgroep Ouderen en Zorg is kartrekker in dit thema. Zij

gaat in overleg met mogelijke partners.

Inventarisatie van het huidige zorgaanbod op internet,

gemeentegids, bij Katholieke Bond van Ouderen (KBO),

Plattelandsvrouwen, Kerk, Stichting Welzijn Tubbergen,

Eeshof, Thuiszorg, WMO- loket en Zonnebloem.

• Planning
Najaar 2011.

• Verantwoordelijken
Werkgroep ouderen en zorg.

• Mogelijkheden financiering
Stichting Welzijn Tubbergen (ureninzet seniorenwerk)

Overige partners

Deel van het Dorpsplanplus startbudget voor communicatie-

middelen  (€ 500,=)

• Instanties die ondersteuning kunnen bieden
Stichting Welzijn Tubbergen (seniorenwerk), overige partners

3
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• Historie van Vasse

Een deel van de bewoners van Vasse heeft aangegeven dat

het behoud van en het overbrengen van de historie van

Vasse beter kan. Opvallend was dat dit thema bij jongeren

hoog scoorde. Bij de uitwerking van dit thema is de stichting

Heemkunde Vasse nauw betrokken. Deze stichting kent 250

leden en een bestuur van 7 personen. Ze heeft helaas geen

eigen ruimte waar ze haar archief kan bewaren en tonen. Om

dit te realiseren zijn diverse contacten met potentiële ruimte-

voorzieningen gelegd, maar helaas nog zonder resultaat. Een

verbinding met het toekomstige dorpshuis lijkt het meest voor

de hand te liggen.

• Resultaten
In het kader van Dorpsplanplus zijn de volgende zaken

gewenst:

1 Een website voor de stichting Heemkunde Vasse

2 Meer samenwerking met te ontwikkelen activiteiten

3 ‘Inburgeringcursus’ die nu wordt ontwikkeld door OVKK

(doel is (nieuwe) dorpsbewoners in te wijden in de historie

en gebruiken van het dorp).

4. Erfgoededucatie voor de jeugd

• Te nemen stappen
Zoeken van een website bouwer

Vinden van financiering voor het bouwen en onderhouden

van de website

Vinden van een tijdelijke werkplek, met computer,scan appa-

ratuur en werktafel om de website uit te werken. 

Start promotiecampagne over historie van Vasse.

Ontwikkelen educatieprogramma voor de jeugd.

De heemkunde groep wordt door de werkgroepleden jeugd

en sfeermarkt betrokken bij de activiteiten die op stapel staan

de komende jaren. Waar verbindingen mogelijk zijn worden

ze gelegd. 

• Planning
Na de zomer 2011: de website is gereed

Najaar 2011: start promotiecampagne

In 2011 worden contacten met werkgroepen van de dorps-

raad onderhouden

Zodra de resultaten en het draaiboek van de OVKK inburge-

ringcursus er zijn, zal stichting

Vasse samen met de dorpsraad bezien of dit voor Vasse uit-

voerbaar is (najaar 2011).

Najaar 2011 begin 2012: ontwikkelen educatieprogramma

voor jeugd.

• Verantwoordelijken
Leden van de dorpsraad aangevuld met leden van heemkun-

de groep.

• Kostenraming
Bouw professionele website  € 3000,= (er wordt eerst in Vasse

geworven of iemand handig is met bouwen van websites)

Promotie campagne € 1.000,=

4
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king van Vasse heeft zich tijdens vier bijeenkomsten gebogen

over de vier toekomstscenario’s voor dorpen zoals deze zijn

beschreven door het Trendbureau Overijssel. “Vasse

Worldwide”, “Vasse goes global”, “Ons Vasse” en “Vasse,

praktisch woondorp”. Deze scenario’s zijn vertaald voor het

eigen dorp, waarna de deelnemers aan deze verkenning met

elkaar keuzes hebben gemaakt om de gewenste richting voor

Vasse te realiseren in de toekomst. Met deze keuzes voor de

toekomst kan Vasse richting geven aan de invulling van nieu-

we plannen. 

In deze toekomst verkenning en ook tijdens het dorpsplan-

plus traject kwam de term duurzaamheid met regelmaat op

12

• Mogelijke financiering
Deel van het startbudget DorpsplanPlus (maximaal 

€ 2.000,=)

Oranjefonds, Cogas, NAM, Rabobank

• Instanties die ondersteuning kunnen bieden
OVKK

Stichting Stimuland

Dorpsloket Overijssel

• Toekomstverkenning Vasse 
De Dorpsraad heeft voor de komende jaren een kader waar-

binnen hij keuzes voor de toekomst kan maken. De wens om

deze toekomstverkenning te realiseren is ontstaan omdat

keuzes die gemaakt worden niet altijd ieders belang dienen.

De belangen van bewoners van Vasse, toeristische onderne-

mers en agrarische ondernemers zijn niet in alle gevallen

dezelfde. Voor de zomer van 2010 is deze toekomstverken-

ning uitgevoerd onder leiding medewerkers van de toenmali-

ge steunfunctie Variya. Een brede afspiegeling van de bevol-

5
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tafel. Omdat de provincie de wedstrijd Duurzame dorpen uit-

zette was de stap klein voor Vasse om hieraan deel te

nemen. De ideeën uit Dorpsplanplus en de toekomstverken-

ning werden vertaalt in Duurzaam Vasse in de thema’s

People, Profit en Planet. Er is een promotiefilm gemaakt en

een publiciteitsoffensief  gestart, zodat veel  mensen op

Vasse zouden stemmen. Dat is gelukt en Vasse is bij de 10

duurzaamste dorpen van Overijssel beland. De prijs hiervoor

is een bedrag van € 50.000,= Hiermee gaat Vasse de plan-

nen People, Profit en Planet de komende jaren verder uitwer-

ken en realiseren. 

• Resultaat
De dorpsraad heeft een toekomstvisie op Vasse voor de

komende 20 jaar. Zoals hierboven beschreven heeft deze

visie, in combinatie met de uitkomsten van het Dorpsplanplus

traject, geleid tot het overkoepelende plan Duurzaam Vasse

(zie bijlage 2)

• Verantwoordelijken
Dorpsraad Vasse

• Mogelijkheden financiering
DorpsplanPlus budget voor ruimte, catering en materiaal 

(€ 200,=)

Variya heeft de ureninzet voor de begeleiding gefinancierd.

• Instanties die ondersteuning hebben geboden
Medewerkers van Variya

Trendbureau Overijssel

13

Dorpsagenda_vasse  21-06-2011  12:37  Pagina 13



Dorpsagenda_vasse  21-06-2011  12:37  Pagina 14



15

Ondergetekenden:

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tubbergen, gevestigd aan het Raadhuisplein in

Tubbergen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder, de heer T. Vleerbos:

2. Dorpsraad Vasse in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter, de heer R. Hoogenberg: spreken uit zich

in te spannen om de hieronder genoemde Dorpsagenda te realiseren en het daarmee onlosmakelijk verbonden

Uitvoeringsprogramma 2010-2013 uit te voeren. Om de voortgang van de realisatie van de afspraken uit de

Dorpsagenda te bewaken zal de gemeente jaarlijks overleg voeren met de Dorpsraad. 

Dorpsagenda Duurzaam Vasse:

Economisch en ondernemend 
• Kleine markt met streekproducten en specialiteiten

• Meer dorpsactiviteiten in de zomer

• Kerstaankleding van het dorp verbeteren

• Verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en verenigingen in het dorp

Jeugd 
• Gezamenlijke activiteiten voor jongeren uit de gemeente Tubbergen

• Knutseldag/-spelweek voor kinderen in de zomervakantie, samen met verenigingen en scouting

Ouderen en zorg 
• Inventarisatie van de zorgbehoefte en wensen van ouderen ( 65+).

Historie 
• Een website voor de stichting Heemkunde Vasse

• Meer samenwerking met te ontwikkelen activiteiten

• ‘Inburgeringcursus’ die nu wordt ontwikkeld door OVKK (doel is (nieuwe) dorpsbewoners in te wijden in de historie

en gebruiken van het dorp)

Toekomst 
• Vanaf 2011 uitwerken van het plan van aanpak op basis van de toekomst verkenning

Vasse krijgt voor de uitvoering van Dorpsplanplus een startsubsidie van € 16.904,=.

Dit bedrag is bestemd voor directe uitvoering van activiteiten en dient bij te dragen aan het realiseren van de wensen

uit de dorpsagenda.

Het startbudget wordt door de gemeente aan het dorp betaalbaar gesteld op basis van een ingediende begroting.

De gemeente Tubbergen zal de startsubsidie overmaken aan de Dorpsraad Vasse na ondertekening van het conve-

nant. De Dorpsraad Vasse legt  jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de besteding van deze subsidie.

Namens de gemeente Tubbergen Namens Dorpsraad Vasse

wethouder voorzitter

Aldus getekend op 5 juli 2011 te Vasse

Convenant 
tussen de gemeente Tubbergen en de Dorpsraad Vasse
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De dorpsagenda Vasse is het resultaat
van de prettige samenwerking tussen de
Dorpsraad Vasse, de gemeente
Tubbergen, de inwoners van Vasse en
het consortium Dorpsplanplus.

Het consortium Dorpsplanplus is een
samenwerking van Landschap Overijssel,
Stimuland, Het Oversticht en de OVKK.
Het consortium begeleidt kleine kernen
in Overijssel bij het opstellen en uitvoe-
ren van een integrale, uitvoeringsgerich-
te en realistische dorpsagenda met uit-
voeringsplan.

Aan de totstandkoming van deze folder
werkten mee:

Contactpersonen Dorpsraad Vasse
Karen Hamse- Besselink
Nico Koopman

Contactpersonen gemeente Tubbergen
Jos van Olffen
www.tubbergen.nl

Projectbegeleiding vanuit Dorpsplanplus:
Karola Schröder, projectbegeleider, 
telefoon (06) 22 49 60 25 
Imke Bardoel, co-projectbegeleider, 
telefoon (0529) 47 81 80
www.dorpsplanplus.nl 

Vormgeving
Frank de Wit, Zwolle

Foto's
Dorpsraad Vasse
Karola Schröder

Eindredactie
Bart Buys programmamanager
Dorpsplanplus

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de pro-
vincie Overijssel en de gemeente
Tubbergen.

dorpsplan
samen uitvoeren

plus

www.dorpsplanplus.nl
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