Presentatie eindrapport beleidsgroep Mijn Dorp 2030 Vasse
In de dorpsraadsvergadering van woensdag 10 mei heeft de beleidsgroep Mijn
Dorp 2030 in Vasse haar eindrapport aangeboden aan de vice-voorzitter van de
dorpsraad Jenita Hulst en aan wethouder Roy de Witte van de gemeente
Tubbergen.
De beleidsgroep bestaande uit Ine Bonke, Mirjam Lansink, Jan Brunninkhuis en
Arnold Koopman had zich tot doel gesteld om samen met de inwoners van Vasse
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 is veel geld beschikbaar’ - 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 er
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 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.
Samenvatting en Conclusie van het eindrapport:
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.
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.
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 groot is.

Hoe nu verder?
De dorpsraad Vasse pakt de handschoen op om samen met de inwoners van
Vasse deze visie nader uit te werken en te concretiseren in de vorm van breed
gedragen projecten.
Binnen de dorpsraad is een regiegroep samengesteld bestaande uit Fleur
Braakhuis, Ilke Velthof, Marc Kamphuis en Theo Lansink die de vervolgstappen
voorbereidt.
De eerste stappen zullen zijn het benoemen van de belangrijkste thema’s voor
Vasse en het samenstellen van themagroepen om samen tot een nadere
uitwerking te komen. Vasse heeft veel kansen voor de toekomst en doelstelling is
deze kansen via Mijn Dorp 2030 te realiseren.
Tijdens de discussieavond van 28 maart is duidelijk geworden dat Mijn Dorp
2030 leeft onder de Vassenaren en dat er een grote bereidheid is hier samen de
schouders onder te zetten. De dorpsraad bouwt hierop verder.
Jenita Hulst bedankte de beleidsgroep voor het vele goede werk dat verzet is.
Het eindrapport is binnenkort te lezen op de website www.dorpsraadvasse.nl

