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1. INLEIDING  

 

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de omgevingsvisie enquête van zowel de gemeente 

Dinkelland als Tubbergen. Deze enquete heeft in de periode van 1 oktober tot 10 november 2019 op de 

websites www.omgevingsvisietubbergen.nl en www.omgevingsvisiedinkelland online gestaan. De enquête 

bestond uit negen vragen, welke als stelling geformuleerd zijn. Per enquêtevraag wordt er in dit verslag een 

conclusie getrokken bij de desbetreffende stelling. Daarnaast wordt er gekeken of de resultaten van de stelling 

voor beide gemeenten overeenkomen of juist afwijken.  

 

Het aantal respondenten van beide gemeenten is hoger dan bij andere gemeenten waarvoor BügelHajema 

vergelijkbare enquetes hield. De Gemeente Tubbergen kende 105 respondenten en gemeente Dinkelland 

kende 111 respondenten. Bij zes van de negen vragen was er een keuzemogelijkheid in de antwoorden. Bij 

twee vragen werd er een open antwoord gevraagd en bij de laatste vraag kreeg de respondent de mogelijkheid 

om nog een laatste opmerking te plaatsen wat zij relevant vonden voor de omgevingsvisie.  

 

VRAAGSTELLING  

De volgende vragen/stellingen met de volgende keuzemogelijkheden zijn gesteld in de enquête:   

V1 – Stel we leven in het jaar 2030, wat zou dan uw ideale beeld van het buitengebied zijn? Hoe ziet die plek er 

uit en welk soort bedrijvigheid voert de boventoon? 

1. Als het aan mij ligt, is het buitengebied van de toekomst vooral een agrarisch gebied, met veehouderij 

en akkerbouw. 

2. Het buitengebied van de toekomst is ingericht op de opwekking van duurzame energie. Windmolens, 

zonnevelden en nieuwe vormen van energieopwekking zijn zichtbaar aanwezig. 

3. Ons buitengebied is gericht op rust en ruimte. Natuur, landschap en biodiversiteit krijgen alle ruimte. 

4. In het buitengebied voert niets de boventoon. Er is ruimte voor agrariërs, ook is er plek voor natuur, 

recreatie en energieopwekking. 

5. Overig, namelijk:  

V2 – In het buitengebied gebeurt veel. Zo zijn er boeren, er is natuur en er zijn toeristen. Het ruimtegebruik 

verandert in de toekomst. Nu is de vraag of de gemeente hier actief in moet sturen, of het juist meer moet 

vrijlaten. Wat vindt u? 

1. Laat het vrij, geef ontwikkelruimte en mogelijkheden aan de eigenaren en gebruikers en dan komen er 

vanzelf allerlei nieuwe ontwikkelingen. 

2. Geef sturing. Door keuzes te maken geeft de gemeente duidelijkheid over de invulling van een gebied. 

Op de ene plek krijgt bijvoorbeeld landbouw voorrang en op de andere plek natuur. Op die plekken kun 

je dan ook grotere ontwikkelingen toestaan.  

V3 – In heel Nederland worden plannen gemaakt voor het opwekken van meer zonne- en windenergie. Beide 

zijn noodzakelijk, maar als u zou kunnen kiezen tussen zon of wind in onze gemeente, wat zou u kiezen? De 

opbrengst van één windmolen (met een hoogte van ca. 180 meter) staat ongeveer gelijk aan 10 hectare 

zonneveld (1 hectare is 100 x 100 meter). Geef uw mening in het onderstaande venster en vooral waarom u 

daarvoor zou kiezen.  

Open antwoord  

V4 – We moeten minder energie verbruiken en veel duurzame energie opwekken. Waar liggen volgens u 

kansen en mogelijkheden in onze gemeente? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) 
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1. Kleine windmolens bij bestaande bebouwing (tot 25 meter hoog) 

2. Alleenstaande grote windmolens (vanaf 75 meter hoog) 

3. Windparken (meer dan 3 grote windmolens bij elkaar) 

4. Kleine zonnevelden (tot 3 ha) 

5. Grote zonneparken (vanaf 3 ha) 

6. Warmtepompen 

7. Bestaande gebouwen isoleren 

8. Alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen (60% van de geschikte daken is ca. 10% van de 

doelstelling) 

9. Biovergisters (mestvergisting) voor biogas en groengas productie 

10. Centrale warmteopwekking met warmtenetwerk, bijv. geothermie en restwarmte 

11. Andere, namelijk: 

V5 – Door het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving anders inrichten. Zo kunnen we de 

negatieve gevolgen tegengaan. Dit kan in de openbare ruimte (straten, grasveldjes en sloten) maar kan ook op 

uw eigen perceel. Waar ligt uw voorkeur?  

1. De gemeente verplicht huiseigenaren om maatregelen te nemen. Door bijvoorbeeld bestrating uit de 

tuin te halen of regenwater op te vangen. 

2. Ik betaal liever wat extra aan gemeentelijke belasting, zodat de gemeente dit probleem oplost. Dan 

hoef ik er zelf niet mee aan de slag. 

3. Het is niet zo erg dat de straat af en toe onder loopt of de oogst door droogte tegenvalt. Dat zien we 

dan wel weer, we moeten er mee leren leven. 

4. Dit is een gezamenlijke opgave, als iedereen iets doet dan werkt dat het beste. De gemeente in de 

openbare ruimte en de grondeigenaren op hun eigen terrein. 

5. Anders, namelijk: 

V6 – Stel, de gemeente gaat aan de slag om uw leefomgeving nog gezonder te maken, maar kan niet alles 

uitvoeren. Waar moet de gemeente dan volgens u voor kiezen? 

1. Tegengaan van negatieve effecten. Dus het verder beperken van geluidhinder, fijnstof en 

stankoverlast. Dit kan betekenen dat in (de buurt van) woonwijken het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen wordt tegengegaan, houtkachels worden verboden of dat de uitstoot van 

intensieve veehouderij wordt beperkt. 

2. Bevorderen van bewegen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra wandel- en 

fietsroutes en speelplekken. 

3. Aanleggen van meer groen en water. Dit kan bijvoorbeeld door meer ruimte tussen de kavels in nieuwe 

woonwijken en door meer parken en perken aan te leggen. 

4. De gemeente hoeft hier niet nog meer aan te doen, het is hier al gezond genoeg. 

5. Anders, namelijk: 
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V7 – De verwachting is dat het voor kerken, buurthuizen en sportaccommodaties moeilijker wordt om 

voldoende inkomsten te houden. Er zijn meer vierkante meters dan in de toekomst behoefte aan is. Stel we 

gaan hier mee aan de slag, welke keuze moeten we volgens u maken? 

1. We moeten nu kiezen voor het behoud of samenvoegen van een aantal belangrijke accommodaties. 

Daarmee accepteren we ook dat in een aantal kernen accommodaties verdwijnen. 

2. We moeten behouden wat er is, elke kern moet een school, buurthuis en binnensportaccommodatie 

houden als die nu ook aanwezig is. Dat betekent wel dat de huur of gemeentelijke belasting omhoog 

moet om dit te financieren. 

3. Dit valt allemaal wel mee, tot nu toe zijn er elke keer nog oplossingen gevonden. Dat lukt in de 

toekomst ook wel. De eigenaar van het gebouw is hiervoor verantwoordelijk. 

4. De gemeente moet nieuwe functies toestaan, zodat de exploitatie beter wordt. Als er bijvoorbeeld ook 

winkels en ondernemers in mogen, brengt dat extra geld op. Het is niet erg als deze ondernemers dan 

wegtrekken van bestaande industrieterreinen of kantoorpanden. 

5. Anders, namelijk: 

V8 – Een omgevingsvisie gaat niet alleen over nieuwe ontwikkelingen. Het gaat ook over het behoud van het 

goede. Dit kan iets zijn als een mooi uitzicht, een bijzondere plek, maar ook minder tastbare waarden als stilte 

of veiligheid. Wat zou u willen behouden in uw buurt, kern, of gemeente en waarom? Als u daarbij een plek of 

locatie in gedachten heeft, noem die dan ook.  

Open antwoord 

V9 – Wilt u nog iets anders meegeven voor de Omgevingsvisie? Mogelijk heeft u nog opmerkingen of 

aanvullingen op één van de voorafgaande vragen. Het mag ook gaan over thema’s die nog niet aan de orde zijn 

geweest, maar wel van invloed zijn op de inrichting van onze leefomgeving. In het opmerkingen venster 

hieronder kunt u dit invullen. 

Open antwoord  
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VRAAG 1 – BUITENGEBIED  

 

Stel we leven in het jaar 2030, wat zou dan uw ideale beeld van het buitengebied zijn? Hoe ziet die plek er uit 

en welk soort bedrijvigheid voert de boventoon? 

 

Tubbergen 

 

Dinkelland  

 

Conclusie: Bij beide gemeenten valt het duidelijk op dat het antwoord “In het buitengebied voert niets de 

boventoon. Er is ruimte voor agrariërs, ook is er plek voor natuur, recreatie en energieopwekking” de 

boventoon voert.  Bij beide gemeenten is de de volgende stelling daarna het meest beantwoord “Ons 

buitengebied is gericht op rust en ruimte. Natuur, landschap en biodiversiteit krijgen alle ruimte.” 

Het verschil tussen beide gemeenten is dat in Dinkelland de meningen uitgesprokener zijn. Vergeleken met 

Tubbergen zijn er minder mensen voor een mix van functies (lichtblauw) en meer mensen voor expliciet natuur 

(geel) of landbouw (groen). 

 

Er werden ook nog een (erg) klein aantal open antwoorden gegeven. Deze liepen uiteen van totaal geen 

windmolen en zonnevelden naar dat er juist ruimte voor moet zijn.  
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VRAAG 2 – BUITENGEBIED  

 

In het buitengebied gebeurt veel. Zo zijn er boeren, er is natuur en er zijn toeristen. Het ruimtegebruik 

verandert in de toekomst. Nu is de vraag of de gemeente hier actief in moet sturen, of het juist meer moet 

vrijlaten. Wat vindt u? 

 

 
Tubbergen 

 

 

 
Dinkelland  

 

Conclusie: Bij beide gemeenten is de verdeling in antwoorden nagenoeg gelijk. Wel liggen de meningen aardig 

verdeeld (beide gemeenten ca. 40% - 60% verhouding). In beide gemeenten vindt de (kleine) meerderheid van 

de respondenten dat de gemeente sturing moet geven aan het ruimtegebruik in het buitengebied.  
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VRAAG 3 – ENERGIETRANSITIE  

In heel Nederland worden plannen gemaakt voor het opwekken van meer zonne- en windenergie. Beide zijn 

noodzakelijk, maar als u zou kunnen kiezen tussen zon of wind in onze gemeente, wat zou u kiezen? De 

opbrengst van één windmolen (met een hoogte van ca. 180 meter) staat ongeveer gelijk aan 10 hectare 

zonneveld (1 hectare is 100 x 100 meter). Geef uw mening in het onderstaande venster en vooral waarom u 

daarvoor zou kiezen.  

 

Deze stelling vraagt om open antwoorden. In beide gemeente is er een grote verdeling in de antwoorden, maar 

om een helder beeld te schetsen zijn deze open antwoorden verdeeld in vier soorten antwoorden: 

 Zonne-energie  

 Windenergie 

 Beide 

 Anders  

 

In Tubbergen waren 50 respondenten die deze vraag hebben ingevuld. Uit de open antwoorden kwam naar 

voren dat de grote meerderheid (meer dan 50%) de voorkeur heeft voor windenergie. Enkele respondenten 

gaven hierbij aan dat deze het liefst uit het zicht geplaatst moeten worden. Ook werd er aangegeven dat deze 

langs de grens geplaatst kunnen worden. 

De een na grootste groep gaf aan dat zonne-energie hun voorkeur had. Redenen waren bijvoorbeeld dat 

windturbines luchtvervuilers waren en dat zonnevelden visueel acceptabeler waren. 

Een deel gaf ook aan dat beide een optie is. Hier kwam ook naar voren dat de gemeente hier zelf sturing aan 

kan geven.  

Bij de mensen die in ‘anders’ gecategoriseerd zijn hebben aangegeven dat het in ieder geval betaalbaar moet 

zijn, en bijvoorbeeld dat er gekeken moet worden naar energie uit water en om thuis eigen energie op te 

wekken.  

 

In Dinkelland was het aantal respondenten op deze vraag ongeveer gelijk (57 totaal). Echter waren in 

Dinkelland de meningen veel meer verdeeld dan in de gemeente Tubbergen. De verhouding voorkeur voor zon- 

en windenergie was 17 om 19 respondenten.  

11 respondenten gaven de voorkeur voor een combinatie van beide en een aantal gaven nog andere opties, 

zoals waterstof of het niet inzetten van zonne- en windenergie.  

Het aantal respondenten wat zonne-energie aangaven waren niet allemaal voor zonnevelden. Een (klein) 

aantal gaf de voorkeur voor enkel zonnepanelen.  

 

Conclusie op basis van deze enquête is dat in Tubbergen wel een sterke voorkeur uitgaat naar windenergie, 

maar dat de gemeente zelf moet sturen en keuzes moet maken op welk terrein wind- of zonne-energie moet 

plaatsvinden. In Dinkelland zijn de meningen verdeeld, ook hier gaven respondenten aan dat de gemeente 

sturing moet geven en ook in samenspraak met boeren langs de grens kan kijken of daar opties liggen voor 

duurzame energie.  
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VRAAG 4 – ENERGIETRANSITIE  

 

We moeten minder energie verbruiken en veel duurzame energie opwekken. Waar liggen volgens u kansen en 

mogelijkheden in onze gemeente? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) 

Gezien de grootte van de tabel, zijn deze op twee pagina’s geplaatst. Op de 3e pagina zie je de tekstuele uitleg.  

 

Tubbergen 
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Dinkelland  
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Om toch kort de resultaten naast elkaar te houden, zie je in de tabel hieronder de resultaten per gemeente:  

Categorie  Tubbergen Dinkelland 

Aantal respondenten 90 94 

Kleine windmolens bij bestaande 

bebouwing (tot 25m hoog) 

26.67% 19.15% 

Alleenstaande grote windmolens 

(vanaf 75m hoog) 

11.11% 14.89% 

Windparken (meer dan 3 grote 

windmolens bij elkaar) 

23.33% 22.34% 

Kleine zonnevelden (tot 3 ha) 23.33% 20.21% 

Grote zonneparken (vanaf 3 ha) 12.22% 8.51% 

Warmtepompen  22.22% 23.40% 

Bestaande gebouwen isoleren 43.33% 42.55% 

Alle geschikte daken vol leggen 

met zonnepanelen 

36.67% 45.74% 

Biovergisters voor biogas en 

groengas productie 

26.67% 30.85% 

Centrale warmteopwekking met 

warmtenetwerk, bijv geothermie 

en restwarmte 

24.44% 22.34% 

Anders, namelijk: 

 

11.11% 

* Bewoners belonen 

* Kernenergie 

* Pv leggen en isoleren 

* Combinatie van alles 

* Opwekken, opslag en  

* gebruik van waterstof 

12.77% 

* Kernenergie 

* Minder verbruiken  

* Combinatie van alles 

* Waterstof 

* Capaciteit kopen voor       

windmolenpark op zee 

* Aardgas en kernenergie 

* Buurtgebonden 

zelfvoorzienende energiecentrales 

  

Conclusie is dat er duidelijk niet één oplossing bestaat binnen beide gemeenten. Wel zie je in allebei de 

gemeenten de sterkste voorkeur uitgaan naar ‘bestaande gebouwen isoleren’ en ‘alle geschikte daken vol 

leggen met zonnepanelen’.  

Ook de twee minst gekozen opties komen overeen. Deze punten zijn ‘alleenstaande grote windmolens (vanaf 

75m)’ en ‘grote zonneparken (vanaf 3ha)’.  

Bij de optie Anders, namelijk: valt op dat in beide gemeenten kernenergie genoemd wordt en ook een 

combinatie van alles meerdere keren genoemd is.  
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VRAAG 5 – KLIMAATADAPTATIE  

 

Door het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving anders inrichten. Zo kunnen we de negatieve 

gevolgen tegengaan. Dit kan in de openbare ruimte (straten, grasveldjes en sloten) maar kan ook op uw eigen 

perceel. Waar ligt uw voorkeur?  

 
Tubbergen 

 

 
Dinkelland 

 

Conclusie is dat wederom bij beide gemeenten veel overlap is. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke 

opgave om klimaatverandering tegen te gaan, de gemeente in de openbare ruimte en grondeigenaren op hun 

eigen terrein.   
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VRAAG 6 – GEZONDE LEEFOMGEVING 

 

Stel, de gemeente gaat aan de slag om uw leefomgeving nog gezonder te maken, maar kan niet alles uitvoeren. 

Waar moet de gemeente dan volgens u voor kiezen? 

 

 
Tubbergen 

 

 
Dinkelland 

 

Conclusie bij deze vraag is dat de meningen van de respondenten verdeeld is. In Tubbergen gaat een lichte 

voorkeur uit naar het ‘aanleggen van meer groen en water’. In Dinkelland gaat een kleine voorkeur uit naar 

‘tegengaan van negatieve effecten’. Bij beide gemeenten zie je wel dat de minste voorkeur uit gaat naar het 

‘bevorderen van bewegen in de leefomgeving’. Bij de categorie ‘anders’ wordt door een enkeling ‘gezonde 

scholen’, ‘laagdrempelig bewegen’ en ‘bevorderen bewegen door routestructuren en groen’ genoemd. 
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VRAAG 7 – MAATSCHAPPELIJK VASTGOED  

 

De verwachting is dat het voor kerken, buurthuizen en sportaccommodaties moeilijker wordt om voldoende 

inkomsten te houden. Er zijn meer vierkante meters dan in de toekomst behoefte aan is. Stel we gaan hier mee 

aan de slag, welke keuze moeten we volgens u maken? 

 

 
Tubbergen 

 

 
Dinkelland 

 

Conclusie is dat de respondenten van beide gemeenten voornamelijk van mening zijn dat de gemeente nieuwe 

functies moet toestaan zodat de exploitatie beter kan worden.  In Tubbergen is daarna veel gekozen voor 

(groen) ‘behoud of samenvoegen van belangrijke accommodaties en daarbij accepteren dat in een aantal 

kernen accommodaties verdwijnen’. In Dinkelland is de stelling (blauw) ook veelgekozen: ‘We moeten 

behouden wat er is, elke kern moet een school, buurthuis en binnensportaccommodatie houden als die nu ook 

aanwezig is. Dat betekent wel dat de huur of gemeentelijke belasting omhoog moet om dit te financieren’.  
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VRAAG 8 – WAT WIL DE RESPONDENT BEHOUDEN 

 

Een omgevingsvisie gaat niet alleen over nieuwe ontwikkelingen. Het gaat ook over het behoud van het goede. 

Dit kan iets zijn als een mooi uitzicht, een bijzondere plek, maar ook minder tastbare waarden als stilte of 

veiligheid. Wat zou u willen behouden in uw buurt, kern, of gemeente en waarom? Als u daarbij een plek of 

locatie in gedachten heeft, noem die dan ook.  

 

In deze vraag zjin erg veel uiteenlopende antwoorden. Hier worden een aantal veelgenoemde begrippen 

benoemd. De overige antwoorden van zowel Tubbergen als Dinkelland zijn terug te vinden in de bijlagen. 

Tubbergen heeft bij deze vraag N= 48 en Dinkelland n= 55. 

 

In Tubbergen is veel behoefte aan behoud van het landschap en het bevorderen van toerisme. Ook de 

verbinding met Almelo is erg belangrijk, omdat dat (onder andere voor de jongeren) een belangrijke verbinding 

is naar de rest van Nederland.  

Ook vinden de respondenten dat de kernen leefbaar moeten blijven voor jong en oud. Er moet ruimte worden 

geboden aan nieuwe initiatieven. Daarnaast wordt door enkele respondenten aangegeven dat het 

maatschappelijk vastgoed moet blijven bestaan, met in het bijzonder sportverenigingen en kerkgebouwen.  

 

In Dinkelland komen soortgelijke reacties. Er is veel behoefte aan behoud van groen, in zowel de kernen als het 

buitengebied. Ook recreatie en toerisme wordt als belangrijk geacht. En ook de kernen moeten meer leefbaar 

worden. Hier wordt onder andere een voorbeeld aangekaart van de rondweg Weerselo, maar ook nieuw leven 

in oude gebouwen door moderne industrie en exploitaties. Dus behoud en veranderen. Ook de sport wordt 

inmeerdere keren benoemd. Respondenten vinden dat er genoeg sportmogelijkheden moeten blijven voor 

jong en oud.  

Naast dat natuur- en groenbehoud in de kernen en het buitengebied benoemd is, komt in beide gemeenten in 

grote mate het behoud van het Twentse landschap naar voren. Daarom wordt dit punt nog even expliciet 

benoemd.  

Wat wel opvalt is dat in Dinkelland meerdere mensen beginnen over veiligheid en verminderen van 

(geluids)overlast.  
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VRAAG 9 – LAATSTE OPMERKINGEN  

Wilt u nog iets anders meegeven voor de Omgevingsvisie? Mogelijk heeft u nog opmerkingen of aanvullingen 

op één van de voorafgaande vragen. Het mag ook gaan over thema’s die nog niet aan de orde zijn geweest, 

maar wel van invloed zijn op de inrichting van onze leefomgeving. In het opmerkingen venster hieronder kunt u 

dit invullen. 

Tubbergen heeft bij deze vraag N= 39 en Dinkelland n= 42 

 

Echter zijn deze antwoorden dusdanig afwijkend, dat hier geen echte conclusie uit volgt. Voor het zien van deze 

opmerkingen, wordt je doorverwezen naar bijlage ‘bijlage vraag 9’ op pagina 27. 
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BIJLAGEN  

In de bijlagen vindt je alle open antwoorden van de vragen 3, 8 en 9.  

BIJLAGE VRAAG 3 

 

TUBBERGEN 

Windenergie. Opbrengst lijkt me hoger en haalbaar in vergelijking met 10 hectare zonneveld. Een groot 

onderschat nadeel kan wel geluid zijn 

 

zonne energie is minder schadelijk voor vogels insecten en visueel acceptabeler 

 

Zon, minder zichtbaar in het landschap aanwezig. 

 

Dit vind ik afhankelijk van hoeveel windmolens/zonnevelden er nodig zouden zijn. In principe vind ik 

zonnepanelen qua aanzicht minder storend, maar als 25% van het gemeentelijke oppervlak bedekt zou moeten 

worden, om andere redenen wellicht storender dan een paar windmolens in een uithoek van de gemeente. 

 

Een antwoord op deze vraag, vind ik mede-afhankelijk van de totale energiebehoefte. Hoe veel windmolens 

zouden we nodig hebben en hoe veel hectare zonneveld zou dit betekenen? In principe vind ik zonnepanelen 

minder storend, maar als het zou inhouden dat 25% van het gemeenteoppervlak bedekt moet worden, vind ik een 

paar windmolens minder erg. 

 

Wind en daarna zon. Zelfvoorzienendheid in energie is belangrijk voor de inwoner en economie. Inpassing in het 

landschap is en blijft belangrijk. Sturing door gemeente hierop gewenst 

 

Windmolens 

 

Windmolens, meest effectief per vierkante meter 

 

Een zonneveld. Met een ecologisch ingericht zonneveld, valt voor de natuur aan biodiversiteit eveneens veel te 

behalen. 

 

Waarom kiezen voor de 1 of de ander ipv beide wees creatief met het plaatsen van zonnepanelen en plattedaken 

ed ook bam bedrijven denk goed na waar je windmolens wil en die dat un overleg 

 

wind, het kan best ingepast worden in het landschap. zonneenergie kost te veel ruimte. Liever hoge windmolens 

dan veel lage. 

 

Zon -> daken genoeg. Windmolens zijn landschapsvervuilers, en hebben negatieve effecten op het milieu 

 

windmolen. De grond is hard nodig voor de toekomstige kringlooplandbouw. Boeren zijn wel bereid voor 

plaatsen vanneen windmolen maar niet voor 10 Ha zonnepanelen. 

 

Zonnepanelen op hoge gebouwen.Geen windmolens i.v.m. horizonvervuiling en geluidsoverlast 

 

Wind, hiervoor heb je minder grond nodig en levert relatief meer op 

 

Windmolens. Bij zonnevelden gaat wederom agrarische grond verloren 

 

Wind, omdat dit qua hectares minder ruimte inneemt. Zo blijft er ruimte voor zowel toerisme als landbouw. 

Daarnaast vind ik een windmolen niet storend staan in een stuk natuur. 

 

Liever een groot windmolenpark in de buurt van Geesteren of Langeveen. IPv verspreid over de hele gemeente 

panelen en molens. Het is landschapsontsierend, daarom liever op 1 plek alles bij elkaar en klaar. 
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voor de eigen voedsel voorziening met een nog steeds toenemende bevolking is er veel oppervlak nodig. het zou 

onverstandig zijn deze ruimte deels te bekleden met zonnevelden. Windmolens daar plaatsen waar geen schade 

aan natuur en woonomgeving wordt veroorzaakt. o.a. op locaties van bedrijfsbeëindiging agrariërs en 

industrielocaties. 

 

Windmolen. Is 1 object ipv een heel veld. Meer mogelijkheden om 'verdekt' op te stellen en zo natuurzicht te 

behouden. 

 

Ik zou kiezen voor een combinatie. Windmolens hebben een grotere impact het landschapsbeeld. Zonneparken 

zijn goed in te passen met landschappelijke aanpassingen zoals natuurlijk hagen. Ook kunnen zonneparken een 

vesterking zijn voor de natuur door inzaaien kruiden- en grasmengsels. 

 

Moet betaalbaar zijn en milieuschade is te overzien 

 

Liever een windmolen dan een zonneveld. Opbrengst van een molen is veel efficiënter daardoor uiteindelijk 

minder nodig waardoor minder overlast voor de meeste mensen. 

 

Windmolen, om het natuurbeeld te behouden en geen grote velden met zonnepanelen te hebben. 

 

Windmolen. Dit omdat ik het anders erg jammer vind van de natuur! Wel de windmolen op gunstige plekken 

neerzetten! Niet zomaar midden in een bos bijv. 

 

Windmolens. Blijft er meer ruimte beschikbaar voor andere invullingen. Dat het 'landschapvervuilend' is groeien 

mensen na verloop van tijd, als ze eraan gewend zijn geraakt, wel overheen. 

 

Mijn voorkeur gaat uiteindelijk uit naar zonnevelden, vanwege de mogelijkheid om deze te situeren op een 

minder in het oog springende plek. 

 

Windmolens, er zijn boeren aan de grens die graag hieraan willen meewerken. Het opofferen van kostbare 

landbouwgrond voor zonnepanelen is een idioot plan. 

 

ik zou kiezen voor windenergie omdat dit minder ruimte kost dan een zonneveld bij gelijke opbrengst. Verder 

vind ik zonnevelden ook gewoon niet mooi. 

 

windmolen, mits juist gepositioneerd 

 

Wind. Persoonlijk vind ik een windmolen niet storend in het landschap. Zonnevelden vindt ik wel 

landschapsvervuiling evenals zonnepanelen op woningen en gebouwen. Voorstel om zonnepanelen op (hogere) 

bedrijfsgebouwen te plaatsen. Voorwaarde voor een windmolen moet wel zijn dat deze geen geluid maakt. 

 

Een 3 mw-molen = tweeduizend huishoudens. Ik ga voor windenergie 

 

Een combinatie. Windmolens voor de bulk, gestuurd door gemeente. Zonne-energie door particulieren en 

bedrijven, mogelijk gestimuleerd door de gemeente 

 

Zonnepanelen lijken mij beter passen in het kleinschalige Twentse landschap. Deze kunnen denk ik 

gemakkelijker landschappelijk ingepast worden in vergelijking tot windmolens. Ze zijn minder 'aanwezig' in het 

landschap. Wanneer de plekken waar deze geplaatst worden goed worden uitgekozen, zullen ze geen afbreuk 

doen aan het historisch gezien waardevolle landschap zoals deze op veel plekken voorkomt. Mijn verwachting is 

dat inwoners zich hier veel minder tegen zullen verzetten dan windmolens. Mensen zijn toch snel bang voor 

nadelige gevolgen zoals slagschaduw en geluid. 

 

Liever een Zonneveld dan een windmolen, dit is zeer ontsierend 

 

Geen windmolens grootschalige parken, we wonen in het mooiste stukje Nederland! Laten we dat alsjeblieft niet 

verpesten. 

Zonne-energie, windmolens zijn te massief en doen afbreuk aan de omgeving 

 

Windmolens maar dan wel plaatsen op gebieden waar de mens of natuur er geen hinder van ondervinden. 
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Wind. Omdat dit veel minder visuele "vervuiling" geeft dan vele hectares met zonnepanelen. 

 

Windmolens omdat die een hoge opbrengst hebben. 

 

Wind, gaat de lucht in. Zo kan het zonneveld voor natuur oid gebruikt worden 

 

Ik zou hoofdzakelijk kiezen voor windenergie. Mits dit op plekken gebeurt waar ze goed inpasbaar zijn zoals 

open jonge Ontginnings landschappen. Energie uit water zou ook onderzocht moeten worden. 

 

Op de industrie terreinen de daken vol leggen met zonnepanelen. Hier zou ook wel een windmolen geplaatst 

kunnen worden. De grond us bedoeld om gewassen op te telen of voor de natuur. 

 

zonnepanelen op alle agrarische daken 

 

Ik zet in op een eigen energievoorziening dmv zonnepelen, regenwater omzetten in waterstof ( eigen opslag ) en 

daarmee niet mee afhankelijk van de energie maatschappijen. 

 

Windenergie. Heeft meer potentieel en er is minder landbouwgrond voor nodig. Eventueel in combinatie met een 

zonneveld. 

 

wind, het neemt minder ruimte in beslag en wekt meer energie op. Echter zal een combinatie van verschillende 

duurzame energiebronnen nodig zijn. 

 

wind, het neemt minder ruimte in beslag en wekt meer energie op. Echter zal een combinatie van verschillende 

duurzame energiebronnen nodig zijn. 

 

lijkt me wel wat 

 

DINKELLAND 

 

streven naar een optimaal gebruik van grond oppervlak voor wind en zonne energie, gebruik van bodem warmte 

en fossiele energie voor energie intensieve processen 

 

Zonne-energie vanwege de mogelijke overlast en horizonvervuiling van windmolens 

 

combinatie omdat beiden voor- en nadelen kennen 

 

Wind, omdat dan het land kan worden benut voor de lokale voedselvoorziening. 

 

zon; eventuele overlast is daardoor beperkt (windmolens geven "horizonvervuiling"). 

 

ik heb ernstige twijfels bij het gegeven dat het opwekken van zonne- en windenergie noodzakelijk is. 

 

Zon energie, meer mogelijkheden op bestaande daken en minder overlast/klachten zoals van een windmolen. 

 

zonne- en windenergie, maatwerk maken 

 

Kijk naar het aantal inwoners en benodigde energie. Stem hier een combinatie van wind- en zonnenergie op af. 

Zorg voor subsidie op zonnepanelen op daken van woningen en kijk naar bedrijven met grote oppervlakken. 

Bereken daarna wat je nodig hbt aan windenergie. 

 

windmolen veel minder impact op het landschap dan 10 ha zonnepanelen 

 

windmolen 

 

Zon, weinig verstoring van de horizon en plek genoeg in de Gemeente om grond in te zetten voor zon. 
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Zonneveld, molens zijn horizonvervuilers. Kijk maar eens als je op de Kuiperberg staat hoe lelijk die molens 

zijn. Verder is de plek van de zonnevelden ook belangrijk. 

 

Ik zou kiezen voor een combinatie. Windmolens hebben een grotere impact op het landschap dan zonneparken 

die worden ingepast met landschappelijke waarden. Beiden hebben voor- en nadelen. 

 

zonne-energie, Windenergie kent teveel nadelen. Uitzicht, geluid. 

 

Wind, minder grondoppervlakte benodigd 

 

Een groep van windmolens met een hoogte van maximaal 100 meter in een omgeving op afstand van bewoning. 

Betekent per saldo minder ruimtebeslag. 

 

windmolens. Ze ontsieren de horizon, maar hebben wel effect. 

 

wind; zo kan landbouwgrond landbouwgrond blijven 

 

Gecombineerd. Zo plukken we van beide de vruchten. 

 

de variant die qua onderhoud en aanschaf het meest duurzaam is. Bij ongeveer gelijk dan windmolens. 

Nederland is klein qua oppervlak. laten we de hoogte gebruiken 

 

Ik zou kiezen voor een windmolen om het landschap zo te laten. Als die zonnevelden zijn landschapvervuiling 

en 1 windmolen is maar beperkte vervuiling. Misschien per gebied bekijken wat het beste is. 

 

In het Twentse landschap horen geen windmolens thuis. 

 

Zonneveld, ondanks de omvang zijn zonnevelden vanuit de weide omtrek minder visueel aanwezig dan 

windmolen. 

 

Geen mening 

 

Windmolen. Er is te weinig ruimte voor Zonnevelden. Of er is een oplossing om ook die ruimte voor landbouw 

te kunnen gebruiken. 

 

Geen van beide. De productie van zowel windMolens als zonnepanelen levert zoveel co2 dat deze nooit energie 

neutraal zal zijn. Ik ben voorstander van kernenergie. 

 

zon, alles hoger dan 10 meter is niet weg te werken achter groen en mechanische delen maken altijd geluid. 

 

Ik zou een combi kiezen. Er is weerstand op windmolens, maar ik denk dat dit een kwestie van wennen is. Wat 

ik mis is waterenergie. 

 

windenergie minder ruimtebeslag minder bepalend voor het aanzicht. Daarnaast door nieuwe technieken steeds 

meer opbrengst. Waarbij de combinatie opgezocht kan worden met bestaande daken voor zonneenergie 

 

Windmolens ... ziet er mooier uit dan de zonnevelden. 

 

De energieopwekking voor onze gemeente vindt op zee plaats. Dinkelland plaatst haar eigen windmole(s) binnen 

een geplad park uiteraard en voorziet zodoende in haar eigen energieopwekking. In onze eigen gemeente staan 

geen windmolens en bevinden zich geen zonneparken. 

 

Zon vanwege het rendement 

In het grensgebied kan ik mij voorstellen dat we windmolens plaatsen (in het verlengde van). In de rest van de 

gemeente ruimte geven voor zonneparken. Liever niet versnippert, maar een paar grote velden die goed 

landschappelijk worden ingepast. Daarnaast kunnen zonnecellen bijdragen aan de biodiversiteit, dus het kan ook 

een win-win zijn. 

 

Allebei absoluut niet! 
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Windmolens en zonnepanelen zijn de toekomst maar geen van beide mooi en praktisch. Ik zou ervoor kiezen om 

zo lang mogelijk te wachten tot er een nieuwe schone energiebron (waterstof) tot ontwikkeling komt. Afwachten 

is geen optie maar zo min mogelijk in het mooie buitengebied van Twente. 

 

Windmolen, grond schaars 

 

zuinig met ruimte,dus windmolens 

 

zon; geeft minder horizonvervuiling in ons mooie coulisselandschap 

 

Dan liever Windmolens, we kennen ze al van over de grens. Ik vind ze niet echt storend 

 

Ik zou kiezen voor beiden: windmolens op industrieterreinen, ver weg van natuurgebieden, alsmede zonneparken 

het liefst ook op industrieterreinen. Voor zover bewoners zelf middels zonnepanelen en/of andere 

warmtebronnen in hun eigen behoefte kunnen voorzien is dit zeker ook gewenst. Wel met oog voor het 

aanzicht...in alle situaties. 

 

Windmolen, meer energie en minder natuur nodig 

 

Zonneveld. Een zonneveld kan beter landschappelijk worden ingepast en heeft visueel gezien behoorlijk minder 

impact op de (wijde) omgeving. 

 

geen van beiden, zorg dat eerst alle geschikte daken worden vol gelegd met zonnepanelen en isoleer alle 

gebouwen. 

 

Zon omdat minder zichtbaar is een windmolen steekt er bovenuit 

 

Zonneveld 

 

Mee betalen aan windmolens op een plek waar de meeste wind is! DE efficiency en effectiviteit laten bepalen 

welke optie het meest duurzaam is. 

 

goede mix met veel windmolens 

 

voorkeur gaat naar zonnevelden. Windmolens zou kunnen maar moeten ze opgenomen worden in de huidige 

bebouwing met nieuwe technieken. Een windmolen zoals ze over de grens staan vind ik geen optie. 

 

Maak eerst een fatsoenlijk begin met zonnepanelen op daken. Daar is nog zoveel te winnen. Daarnaast zijn er 

veel en veel meer mogelijkheden. Zonnevelden en windmolens gebruiken teveel groene ruimte. 

 

kiezen uit 2 kwaden, eerst daken vol en als het dan moet windmolens, en dan bij de duitste grens (doen zij ook). 

grondgebruik voor zonneveld is zonde. 

 

Beide zijn waardeloos omdat ze biodiversiteit en omgeving aantasten. 

 

Windenergie meer opbrengst met minder grond. 

 

Zonne-energie op alle openbare gebouwen en met subsidie voor particulier. 

 

Ik kies voor het opwekken van energie door zonnepanelen, maar absoluut niet door zonnevelden. De 

landbouwgrond in onze regio is één van de beste van Europa (lees de wereld). Deze grond heeft daarom teveel 

potentie om te gebruiken voor zonnevelden. 1 hectare levert ruim 46 ton aardappelen op per jaar! De 

oplossing ligt bij stal daken. wij hebben thuis een nieuwe stal gebouwd welke ook is gebouwd met het oog op 

zonnepanelen. Het ligt perfect in de zon, vrij van bomen en is 100 x 15 meter. Er zijn ontzettend veel boeren 

die geschikte daken hebben, maar die ze niet kunnen vullen door de regelgeving. Door meer op te wekken dan 

je verbruikt is de (hoge) investering niet interessant genoeg voor de boer. De gemeente kan hier een rol in 

hebben door bijvoordeeld de dakruimte te huren ipv de grond. 
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BIJLAGE VRAAG 8 

TUBBERGEN 

 

Ik zou de kerken willen behouden, maar niet als kerk, maar als multifunctionele ruimtes. Dit geldt voor alle 

kerken in de kernen. Dit geeft eerst veel discussie, daarna overheerst het positieve. Met name voor de jongste 

generatie. 

 

Alle natuurgebieden koesteren en daartussen natuurlijke verbindingen in stand houden. Het aanzien van kerken 

beschermen en een fraai middelpunt van de kernen laten zijn. Waterlopen laten meanderen. 

 

Het bos. De Streu niet kappen, want bomen zorgen voor opslag van CO2. Heide is geen natuurlijke habitat maar 

wordt kunstmatig aangelegd en instand gehouden. 

 

Het Twentse coulisselandschap (met weilanden, akkers en houtwallen); het Springendal Vasse; Faciliteiten 

verenigingsleven (voetbalclub + kantine > MVV'29) 

 

Wat ik erg belangrijk vind is de bereikbaarheid van onze gemeente. De bestaande buslijnen en fietspaden dragen 

hier aan bij, zeker voor de inwoners t/m 21 jaar. Vooral de goede verbinding met Almelo (en daarmee de rest 

van NL) vind ik belangrijk. 

 

Houtwallen, die verdwijnen nu nog in hoog tempo! 

 

Stilte, donker in de nacht, een buffer met de urbanisatie met Almelo. Goede infrastructuur zowel wegen, 

toeristische routes, digitaal en evenementen, draag het twentse landschap uit en faciliteer toerisme. 

 

Ik woon in Albergen de buffer tussen wonen en kanaal moet zeker worden behouden 

 

rust, twentse kenmerken (houtwallen etc.), voorzieningen 

 

Kerk in een dorp wel of niet in functie. Een kerktoren is ijkpunt/aangezicht voor elk dorp. 

 

Jullie willen juist het toerisme bevorderen maar het is steeds weer moeilijk om aan gegevens te komen die wij 

onze gasten mee kunnen geven zoals fietsroutes e.d. En wat er allemaal te doen is in de omgeving. 

 

het uitzicht op de kroezeboom. 

 

Handhaving van het essengebied. Dus geen bebouwing op t.p.v. het essenlandschap. 

 

Behoud en versterking van al het groen dat er is, zowel in de kern als in het buitengebied. Groen zorgt voor een 

mooi beeld en is meteen ook nog eens gezond. 

 

Recreatieruimtes vind ik erg belangrijk voor zowel je welzijn als voor het oog. Denk hierbij aan de vele fiets- en 

wandelroutes, visvijvers, bossen, speelveldjes en andere recreatieve plekjes. 

 

Behoud en versterking van houtwallen zou ik graag zien. Deze worden steeds smaller, kleinere bomen en minder 

onderbegroeiing. Ik zou graag zien dat ze in omvang en aantal toenemen. Ze zijn kenmerkend voor ons 

landschap. 

 

Maatschappelijke voorzieningen en bijbehorende saamhorigheid. Erg belangrijk voor de leefbaarheid van de 

kernen. 

 

Behoud van 'elkaar kennen'. Weet wie je buren zijn, etc. Sociale binding. 

 

behoud van stilte en rust in buitengebied, mogelijkheden tot ontmoeting via sport en cultuur behouden in de 

meeste kernen. 

 



 

23 

 

Mooie natuur! Dit is wat gemeente Tubbergen mooi maakt. De combinatie van een mooi dorp met daar omheen 

hele mooie natuur 

 

Bijvoorbeeld kerken, maar dan wel door er nieuwe functies aan toe te voegen aangezien ze leeg lopen. De 

panden zijn het waard om te behouden. 

 

Ik woon in Haarle en als ik denk aan het goede dan is dat het noaberschap: de saamhorigheid en het weten dat 

men er is voor elkaar in tijden van nood. Daar hoort af en toe een (buurt)feestje bij. Daar moet ruimte aan 

gegeven worden. Misschien vindt dit wel zijn oorsprong in de keten en de kampeerfeestjes voor de jeugd: prima 

dat dit gecontroleerd wordt, maar laten we dat wel koesteren. Het is cultuur! 

 

In principe het karakter handhaven van twents landschap dwz houtwallen en verspreide bossen en dit stimuleren 

of zelf uitbreiden binnen agrarisch gebruik 

 

Geen nieuw gemeentehuis, maak er een multifunctioneel gebouw van! 

 

De afwisseling tussen dorpen en buitengebied. Weilanden, coulissenlandschap, etc moeten behouden blijven. 

 

rust, ruimte, sociale verbondenheid 

 

groene omgeving 

 

Centrale medische en sociale ontmoetingsplek in/nabij “‘t Eschhoes” i.c.m. nog te exploiteren appartementen 

“de Mosbeek”, Vasse. 

 

wat veiligheid betreft had er in geesteren de rondweg vanaf de denekamperweg geleid moeten worden achter 

erve mensman richting haarberinksweg dan achter het industrieterein richting vriezenveenseweg,hiermee ontlast 

je de dorpskern,school,sportaccommidatie.wat er nu gebeurt is vind ik verkeerd beleid.ik heb er toentertijd met 

de gemeente over gesproken en mij werd toen verteld dat er ten zuiden van geesteren niets mocht veranderen de 

eerste 40jaar van de provincie omdat dat vroeger een keer is vastgelegd.ik denk wel te weten door wie en 

waarom.dit zijn in mijn ogen zuidafrikaanse toestanden die door een paar grote jongens is afgedwongen en door 

de gemeente is overgenomen echt een gemiste kans.hopelijk komt er een keer iemand met een juiste visie en 

trasparantie. 

 

Nieuwbouwwijk Tubbergen. Het mag hier nog echt donker zijn 's avonds en dat is fijn. Geen 'lichtvervuiling' 

door gebruik van moderne straatlantaarns. De randen van Tubbergen lopen vrij snel over in mooie landelijke 

en/of groene gebieden. Dat moeten we behouden. Dus bebouwing niet verder uitbreiden en de groene 

buitengebieden cultiveren. 

 

oudere panden "vernieuwen" niet direct nieuwe wijken 

 

Mooie vergezichten, mooie plekjes met bankjes, de stilte en een veilig gevoel. 

 

De kernen in de gemeente Tubbergen moeten nu en in de toekomst leefbaar blijven, er moet genoeg te doen zijn 

voor jong en oud. Met name voor jonge mensen moet het aantrekkelijk blijven om in de gemeente Tubbergen te 

blijven wonen. Juist door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven en met inwoners mee te denken ipv alleen te 

toetsen of iets wel of niet kan. De omgevingsvisie kan hiervoor een mooie basis bieden. 

 

Kroezeboom, Herinckhave, Frielink molen, 

 

Ik zou willen pleiten voor het initiatief Glashoes, het is belangrijk dat er een groter cultureel aanbod komt in de 

gemeente Tubbergen. Ook dat is leefbaarheid en ontmoeten. 

 

Natuur, rust en veiligheid 

 

De sport accommodatie, die moet blijven. 

 

Meer aandacht voor natuurgebieden, maar ook met (verantwoorde) ontsluiting ervan voor fietsers/wandelaars. 
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Mooie dingen zijn en blijven mooi, maar het gaat nu om de leefbaarheid. Er is nu onvoldoende besef bij de 

mensen. We moeten echt iets gaan doen, ook als er protesten zijn. 

 

De groene omgeving. De kernen volbouwen en buitengebied behouden zoals het nu is. 

 

Ons kerkgebouw in Vasse. Deze ruimte kan in de toekomst fungeren als sacrale ruimte voor de langzame toerist 

in deze hectische wereld. Onthaasten en behoud van cultuurhistorie. Onze indentiteit. 

 

Het groen (bomen) in bebouwde gebied 

 

Ik ben van mening dat het Twentse landschap behouden moet worden echter zal dit gepaard moeten gaan met de 

inpassing van duurzame technieken (windmolens, zonneparken). 

 

Natuurgebieden laten zoals ze zijn en geen bomenkap, zoals in het Springendaal en het Streu gebeurt. Ook in de 

kleine dorpen de voorzieningen behouden om zo de leefbaarheid hoog te houden, zo wordt voorkomen dat de 

jeugd wegtrekt uit de dorpen. Bijvoorbeeld de pinautomaten laten staan in Vasse. 

 

DINKELLAND 

Een woonomgeving zonder overlast (zonder frequent geluidsoverlast, overlast van buren, stank van 

stooksystemen etc 

 

Veiligheid en voorzieningen in de kern denekamp 

 

Behoud van beekdalen verdient meer aandacht. Dit zijn waardevolle gebieden die nog mooier ingepast kunnen 

worden in het landschap. Waardoor het beter wordt voor diversiteit, rust, toerisme en recreatie. 

 

Molenven en Bergvennen. Zorg ook voor wandelpaden langs beken, zodat recreanten het water beter zien, en dit 

meer waarde zullen toekennen. 

 

Het unieke karakter van het landschap en de verschillende landgoederen daarin behouden (bijvoorbeeld 

Singraven). 

Geen rondweg in weerselo ivm leefbaarheid dorp 

 

Tastbare waarden van veel groen, weilanden met koeien 

 

Oud Prinsendreef ; Super uitbeelding van ontspanning , elke bolle Esdoorn ( Acer platonius Globosem) schuilt 

een carnavalsjaar van een Oud Prins die 50 jaar is. 

 

genoeg openbaar groen 

 

Natuurgebieden rondom en in Dinkelland 

 

Het prachtige ongehinderde uitzicht vanaf de oriënteer tafel op de Kuiperberg. Wordt nu al vervuild met allerlei 

windmolens in de (nabije) verte. Komt er ook nog eens een 40 mtr hoge zendmast in de directe omgeving en het 

directe blikveld. Hoe verzin je het? Verder is Ootmarsum met al haar bebouwing uiteraard het behouden meer 

dan waard. Maar ook de voormalige gemeentewerf moet bereikbaar (koopbaar) zijn voor de huidige eigen 

bevolking en niet uitsluitend voor (bijzonder) rijke mensen van vooral buiten Ootmarsum. 

Het park bij het Diepengoor (denekamp). de gemeente zou meer van dit soort plekken moeten creëren in de 

bebouwing. 

 

ons coulissenlandschap 

 

In Weerselo heeft men het vm. gemeentehuis verkwanseld door onnodige sloop van de achterbouw als ook de 

sloop van de Bieb. De inrichting van de omgeving is grotendeels een fiasco veroorzaakt door 'deskundigen', niet 

gehinderd door enige kennis van zaken! 
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Aandacht voor het groen binnen de kernen. 

 

de speelgelegenheden voor kinderen voldoende wandel en fietsnetwerken het gevoel van veilig zijn en er bij 

horen 

 

Goede combinatie van wonen en recreatie. Groen en wonen kunnen goed samen. Bewaren zeken de parels in 

onze gemeente, zoals het Stift en Singraven. ( meerdere natuurlijk ) 

 

Behoud dan wel uitbreiden van groen en degelijk onderhoud aan het groen. In de huidige nieuwbouw in bijv. 

Denekamp is de ruimte voor openbaar groen nihil. 

 

Groenvoorzieningen, dit omdat deze voorzieningen in een belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid. 

 

Stift Weerselo, Kunstwerken in openbare ruimte, houtwallen. 

 

Geen mening. Best veel plekken die behouden moeten blijven. 

 

Open ruimte binnen de bebouwing. Veel groen koelt de omgeving. Dat is belangrijk omdat het steeds warmer 

wordt. 

 

Het groen in en om ons dorp, alleen schrap de term parkgroen. Wij en meerderen hebben door de lagere 

onderhoud frequentie erg veel last van onkruid en we mogen zelf niets onderhouden van de gemeente. 

 

Kijk naar steden. Hoe zij oude gebouwen weer nieuw leven inblazen met moderne industrie/exploitaties. Als je 

het goede wilt behouden, moet je op deze manier denken. Behouden en veranderen ineen. 

 

groen behouden. Vaak zijn plannen gericht op winstmaximalisatie. Waardoor de toekomst, zoals groen, sociale 

veiligheid, ontmoetingsplekken vaak ondersneeuwen. 

 

het unieke coulissenlandschap dat al teveel onder druk staat 

 

Natuurgebied het Springendal versterken en geluid- en lichthinder bestrijden met maatregelen. Het toestaan van 

verlichting langs de klootschietersbaan van Oud-Ootmarsum is uit den boze! 

 

Ik ben onlangs verhuisd van het Westen naar Saasveld en geniet van het dorpse en de natuur... 

 

Natuurgebieden, bosrijke gebieden, monumenten en bijzondere plekken; kenmerkende elementen van onze 

gemeente. 

 

De molen van Oude Hengel. Daar heeft de gemeente al genoeg laten verpesten. 

 

Het behoud van het platteland. De omgeving en het mooie Twentse land. 

 

Fatsoenlijk groenbeheer, bestrijding processie rupsen 

 

kuiperberg,genoeg ruimte tussen wijken enz.enz. 

 

Landschapselementen behouden en zonodig uitbreiden daar waar het kan als behoud van Twents Landschap 

 

Veiligheid en saamhorigheid. Burgers nog bewuster maken dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen 

welbevinden in hun eigen woonomgeving. 

 

oude gebouwen m.n. autentieke boerderijen/molens /essen behouden 

 

Twents landschap en rust behouden en rustverstorende toerisme (tractorplezierritjes, scootertochten, tuk tuk 

ritjes door de natuur) terugdringen. 

 

Behoud de kleine paadjes tussen de landerijen, zandwegen. 
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Er moeten in Ootmarsum (maar ook in de andere plaatsen) geen bomen worden gekapt, indien deze gezond zijn. 

Beekdalen en parken behouden. Nieuwbouw aansluiten aan bestaande locaties. N.O. Twente moet zich meer en 

meer toeleggen op haar "gouden ei" : het prachtige coulisselandschap, de rust en schoonheid van de natuur zoals 

het Springendal. 

 

Behoud van het kleinschalige Twentse landschap. Geen windmolens plaatsen. Deze verpesten het landschap in 

een omtrek van 5-10 km, en zijn zo schadelijker voor het landschap dan zonneweides. 

 

groen, water, ruimte, natuur. 

 

We dienen vooral ons prachtige kleinschalige Twentse coulissenlandschap met houtwallen, kronkelende beken, 

bossen en heide te bewaren en waar mogelijk uit te breiden. 

 

Sporthal en sportvelden voetbal en tennis 

 

Sportmogelijkheden (contact met elkaar) voor jong tot en met (stok)oud. Wat dat betreft: er moet zsm weer 

krachtige leiding komen in Dorper Esch. Vakkundig én enthousiast, want ons prachtige sportcomplex heeft dit 

zeer dringend nodig. De bezoekers én het -fijne- personeel zullen dankbaar zijn. 

 

Het is belangrijker dat we iets gaan doen aan de energietransitie dan dat we energie verspillen aan bestaande 

dingen die mooi zijn en blijven. 

 

Het recreatieve karakter van de gemeente. Houd het vooral landelijk en ga niet nog meer verstedelijken 

 

Coulissen landschap 

 

Er is al genoeg gesloopt dus waarom nu ineens deze vraag? 

 

Het kulturhus maar dan wel als spil in de samenleving. Helaas moeten er dan wel een aantal dingen veranderen. 

 

Kuiperberg en Springendal. 

 

Wat maakt een dorp een dorp? Een dorp in gemeente Dinkelland is anders dan bijvoorbeeld de Bornse Maten 

omdat het een eigen karakter en geschiedenis heeft. In tegenstelling tot de (grote) nieuwbouwwijken. Het is 

daarom van belang dat de oude gebouwen blijven bestaand. Het schoolgebouw van Saasveld is er hier één. Het is 

een mooi gebouw die zorgt voor uitstraling in een dorp. Weerselo heeft bijvoorbeeld het oude schoolgebouw 

gesloopt en vervangen. Later hadden veel mensen hier spijt van 'het was toch wel een mooi gebouw' 'het nieuwe 

gebouw heeft geen karakter'. Ik vind het erg belangrijk dat de historische gebouwen bewaard blijven. Het oude 

gemeentehuis in Weerselo is nu een erg mooi aanzicht geworden. Laten we proberen dit ook te doen met de 

basisschool van Saasveld. 
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BIJLAGE VRAAG 9 

 

TUBBERGEN 

 

Toon lef 

 

Bij een van de vragen is door mij kernenergie aangedragen en dat heb ik beslist niet van harte gegaan. Als dat 

mis gaat dan gaat het vreselijk mis. Maar als we zien dat landen rondom ons het ook toepassen dan mag het in 

Nederland ook gebruikt worden. Er is dan geen enorme areaal aan zonnevelden nodig en evenmin zullen we 

tegen windmolens aan kijken. De infrastructuur betreffende leidingen is ook simpeler. En helaas gaan we met de 

hoeveelheid mensen naar de twintig miljoen! Als deze allemaal op onze westerse leefwijze verder willen dan is 

alleen zon/wind/biomassa een KANSLOZE MISSIE 

 

Geen vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen en aantal dieren meer. Langzaam inkrimpen. Nederland 

hoeft geen grote landbouw exporteur te zijn. 

 

Ik zou het prachtig vinden als de gemeente Tubbergen zich actief zou bezig houden met het werven en of 

aanmoedigen van "start ups" of kleinere (dienstverlenende) bedrijfjes in de dorpskernen, op plekken waar 

voorheen de meer klassieke winkeliers zich huisvesten of in leegstaande gebouwen als klaslokalen, dorpshuizen 

of geloofsgebouwen. Zij zouden, zoals reeds in bovenstaande vragen gesteld, kunnen bijdragen aan de 

bekostiging van publieke gebouwen. 

 

Omgevingsvisie is niet alleen regelsnstellen, met name aangeven hoe iets wel kan. Draag er zorg voor dat 

iedereen op maat kan wonen. Voldoende nieuwbouw in elke kern is erg belangrijk om de basis voorzieningen op 

orde te houden. Steun plaatselijke belangen door professionele ondersteuning. Dorpen coach via stimulant oid. 

 

Zorg en ouderenvoorzieningen 

 

Zorg dat alle plekken mobiele ontvangst hebben. Dit is nu zeker niet het geval. Ook ambulances en politie 

hebben bij ons in de buurt geen of slechte ontvangst. Dit is zeer slecht. Contact gehad met KPN die verwijzen 

naar de gemeente, die moeten zorg dragen voor voldoende masten. 

 

verbinden van de natuurgebieden zodat het wild een aansluitende doorgang heeft. 

 

De leefbaarheid in alle kernen goed in acht nemen echter niet tot elke prijs. 

 

Maak duidelijke keuzes, je kunt niet overal alles doen. Dus kies voor een agrarisch gebied, een natuurgebied en 

een energie gebied. En geef in die gebieden de specifieke functie meer mogelijkheden tov andere functies. Visie 

hebben is keuzes maken. 

 

Zet in op duurzame energie. 

 

De handhaving verbeteren; Er worden veel regels gemaakt en borden geplaatst, maar er wordt daarna niet  

Begin op tijd met de uitrol van de nieuwe regelgeving, en herhaal vaak op verschillende plekken om iedereen te 

bereiken. 

 

Meer plekken om je hond uit te laten! Stukken waar ze los mogen en een heel stuk kunnen rennen! Ik ga vaak 

wandelen met de hond in het bos in bijv het Springendal. Hier mag ze dan nooit los en moet ze dus 2,5 uur aan 

de riem lopen. Best jammer! 

 

Stimuleren van Saksische bouwstijl in buiten gebied ipv buitennissige en vreemde architectuur. Dit toepassen 

binnen bebouwde kom of daarvoor ingerichte projectplannen 

 

Beperk gemeentelijke kosten door gemeentelijk groen te laten ádopteren' door ondernemers. Het onderhoud van 

de rotonde aan de Reutummerweg gaat een vermogen kosten, planten zijn gerooid, oude grond afgevoerd, 

nieuwe grond opgebracht en nu moet er nog nieuw plantgoed in. Geen enkele particulier zou dit op deze 

geldverslindende manier hebben aangepakt! Door deze grond aan een ondernemer ter beschikking te stellen zal 
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het onderhoud beter en goedkoper zijn. Uiteraard mag hij er dan ook een bordje met zijn bedrijfsnaam op zetten. 

Langs de Galvanistraat is een groenstrookje gemaakt in de scherpe gevaarlijke bocht voor de Praxis, hierdoor 

lopen mensen op de fietsstrook, dit soort gevaarlijke situaties zijn op te lossen met een paar trottoirtegels. 

Bespaard onderhoudskosten en is veiliger. Daar hebben mensen wat aan. 

 

Gemeente moet in het algemeen voor een goede leefomgeving zorgen. In het buitengebied niet teveel bedrijven. 

Natuur is mooi en dat moet niet alleen in natuurgebieden, ook het gewone buitengebied moet mooi blijven (voor 

zover er nu nog is) Als er in het buitengebied iets moet veranderen, dan moeten er landschappelijk eisen zijn, 

met veel inheemse beplanting. Natuur niet alleen in een natuurreservaat. Ook in de dorpen mee groen. 

 

Eikenbomen aan Manderseweg 40-52 vervangen. Minder verkeersborden. (omgevingsvervuiling) 

Omgevingsvervuilende, bruine, lelijke, dubbelgeplaatste, te grote toeristische wegwijzers vervangen door 

(voorheen) blauw-witte. Voorkomen van luidruchtige lawaai van Soweco-machines. Veel kan met de hand 

worden uitgevoerd. Voorkomen van landbouwverkeer in bebouwde kom in maistijd. Zonder overleg herinrichten 

pleintje “de Stille Genieter” Vasse. (projectje mozaïekbankje onaf). Ik.heb indruk dat te veel gebruik gemaakt 

wordt van geldverslindende, externe bureaus. 

 

blijf vooral transparant. 

 

De groeninrichting van nieuwbouwwijken is enorm versoberd. Tov het initiële groeninrichtingsplan bij de 

planinrichting is de openbare ruimte in onze wijk (Binnenveld II) effectief bijna volledig met bestrating bedekt 

en beperkt het groen zich tot wadi's met gras. Waarom zijn bomen, struiken, hagen en plantenbakken 

gesneuveld, terwijl in de omgevingsvisie de suggestie wordt gewekt dat dit belangrijk is voor de gemeente. Walk 

the talk 

 

ik vind "knooperven" een prachtig voorbeeld van vernieuwen. bestaande gebouwen omtoveren/hergebruiken 

 

Ik vind dat cultuur hoger op de agenda moet in Tubbergen, het wordt steeds belangrijker om elkaar te ontmoeten 

weg vd digitale wereld. 

 

Gemeente moet in samenwerking met de politieke en de samenleving wat doen aan overlast veroorzakende 

jongeren, het afsteken van vuurwerk op dagen anders dan oudjaarsdag. 

 

De gemeente moet op meerdere fronten subsidies verstrekken op verduurzamen van de woning. 

 

Probeer niet teveel te regelen en vast te leggen. Het vingertje van de overheid werkt vaker averechts dan goed. 

En voorkom dat je te vaak met hetzelfde soort thema of onderwerp naar de samenleving gaat. Ik ben beng dat dat 

een soort van 'overheidsmoeheid' creëert . 

 

De mensen zijn er nog niet klaar voor om te beseffen dat de gevolgen van klimaatverandering steeds groter 

zullen worden en dat we nu echt iets moeten doen. 

 

Ik vond deze enquete niet fijn om in te vullen. Bijna alleen maar tegenstellingen. Landbouw en natuur gaan heel 

goed samen, moeten samen dat moet het onderwerp zijn. Ook energie transitie kan een mix zijn van, mits op de 

goede plek. Daar moet het over gaan. Enzovoort. Op voorhand niets uitsluiten. 

 

Is het een optie om de bermen en de sloten in de gemeente twee keer per jaar te maaien? Dit gras Jan Jan 

gebruikt worden voor biovergisters, het staat netter en de agrariërs blij want het zaad van al het onkruid komt 

niet in hun (wei)land. Scheelt ook weer bestrijdingsmiddelen. Ook weer goed voor de ��en de ��. 

Misschien de bermen in zaaien met een bloemen- of wildmengsel net als bij de rondweg in Geesteren. 

 

Bijzonder is dat in deze uitvraag het thema gebruik/ inzet van waterstof ontbreekt. Gemeente Tubbergen zou zich 

daarin moeten verdiepen. Het opwekken en gebruik van een eigenwaterstofvoorziening bespaart natuur ( geen 

windmolen en grote zonnevelden) 

 

We zouden als gemeente voorop moeten lopen in de energietransitie. Wellicht kunnen we een 

duurzaamheidscentrum maken (bijvoorbeeld Vasse,Manderveen) daar zijn locaties geschikt voor windenergie, 

NAM locaties wellicht geschikt voor zon en lopen verschillende andere projecten. Buurtbewoners moeten in het 

gehele traject betrokken worden en bewoners binnen de gemeente moeten ook worden betrokken in het traject. 
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Er kunnen rondleidingen (scholen en bewoners) worden gegeven door het centrum en langs de duurzame 

innovaties. Geld en kennis van dit project kan gestoken worden in nieuwe duurzame innovaties en behoud van 

landschap. Het mooie landschap in combinatie met het duurzame karakter kan wellicht ook zorgen voor 

ecotoerisme. 

 

tof 

 

DINKELLAND 

 

Behoud van ons Twentse landschap moet meer prioriteit hebben. Behoud van diversiteit sluit daar goed op aan. 

Niet alles hoeft gemaaid worden. Rustplekken voor de natuur zijn belanrijk. 

 

Voorkom sluipverkeer op smalle landbouwwegen. Tegenwoordig is iedereen overal bekend met de auto en 

worden met Google Maps eigen routes bedacht die het utilitaire en recreatieve fietsverkeer niet ten gunste 

komen. Het afsluiten van enkele cruciale doorsteekroutes gaat daarbij onvermijdelijk worden. Met als voorbeeld 

de Wetering ten noorden van Hengelo. Veel schoolgaande jeugd zit op deze weg en een alternatief middels een 

vrijliggend fietspad ontbreekt. 

 

Meer nadruk leggen dat er grenzen zijn aan groei. 

 

Meer parken en groen met speelmogelijkheden in leefkern. Meer mogelijkheden (voor lagere inkomens) om te 

sporten en woningen te verbeteren voir milieu. 

 

Het is jammer dat er zoveel mooi gemeentelijk groen opgeofferd is dan wel een stukje gras geworden is. 

 

Ga bezig met het kernaanzicht van Denekamp! heb gebied rondom de oude terstal is echt vreselijk! dieptepunt 

van de gemeente dat dit terrein wat zo centraal in het dorp ligt al zolang braak ligt. 

 

Verwijderen van overbodige borden, Aanduidingsborden weghalen, aantal rustpunten aan banden leggen. In 

Ootmarsum inrichten van een parkeerplek voor fietsen. 

 

De invulling van de Omgevingsvisie vindt centraal vanuit Denekamp plaats; daar bepaalt men wat 'goed of 

slecht' is. In sommige gevallen wordt er gewerkt met een 'dubbele' agenda en is er geen oprechte openheid over 

plannen. 

 

Geen doorgaand verkeer meer in dorpskernen zoals Weerselo ivm veiligheid en gezondheid van bewoners 

(uitlaatgassen, lawaai, trillingen, fijnstof). Aanleg rondweg versnellen want dit duurt al veel te lang. 

 

Verkeersremmende maatregelen nemen in het buitengebied. Op sommigen wegen wordt zo hard gereden. en Dat 

er in het buitengebied meer bomen gekapt mogen worden. Vaak wordt het uitzicht belemmerd en bij veel regen 

wordt het asfalt ook aangetast. 

 

Zorg dat groen goed gesnoeid wordt vooral bij kruispunten zodat er duidelijk zicht is. 

 

Als Gezondheid het bovenliggende centrale thema is, moeten we dit ook in de landbouw doorvoeren, waarbij de 

natuur wint en dus ook de mens, want wij zijn onderdeel van diezelfde natuur. 

 

Boeren uitkopen Grond als natuur ontwikkelen Biodiversiteit Belevingswaarde Belangrijkste economische 

drager 'toerisme' verder versterken en werkgelegenheid hieruit verkrijgen. 

 

Wat me opvalt is dat jullie nog niet veel aandacht geven aan de ruimte voor inwonersinitiatieven en de uitleg hoe 

dat dan zou moeten werken. En ik denk een dat je met name hier op het platte land de kracht vd bestaande 

cohesie niet moet onderschatten en juist moet gebruiken. Ook voor interessante keuzes in de energietransitie. 

 

Wind- en zonopwekking kunnen ook een bijdrage leveren aan de omgeving door financiële participatie (lokaal 

eigenaarschap) en omgevingsfonds. Hierdoor komt een deel van de inkomsten ten goede aan de inwoners en 
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inkomsten kunnen als vliegwiel dienen voor andere (duurzame/ sociaal maatschappelijke) projecten of behouden 

van bijvoorbeeld maatschappelijke functies (als de omgeving daar voor kiest) 

 

Er zou aandacht moeten zijn door boeren om bij opslag van voer die ergerlijk witte plastic omhulsels aan te 

brengen en de ronde balen op te stapelen bij een boerderij. Horizonvervuilend. Ook tref ik nogal eens boerderijen 

waar een massa's afgedankte landbouwwerktuigen staan weg te roesten op het erf. Ontsierende aangezichten. 

Ook bij [naam weggehaald] in Ootmarsum staan landbouwwerktuigen die niet op die plaats horen. En niemand 

koopt die volgens mij. 

 

Behoud de ondernemers in het buitengebied die zich hier naar aanpassen. Dit zorgt voor leefbaarheid op het 

platteland. Hiermee bedoel ik de ondernemers die geen mega loodsen of hallen bouwen maar schuren die bij de 

bestaande gebouwen passen of juist ondernemers die passen in het buitengebied. (recreatie, boeren, hoveniers) 

 

overlast van hondenpoep tegengaan door op een groot aantal plekken in de kernen en het buitengebied 

hondenpoep zakjes en prullenbakken neer te zetten / hangen. Dit komt de leefbaarheid ten goede! 

 

Openbaar vervoer verbeteren. Huisartsen spoedpost. 

 

Aan banden leggen van vliegverkeer over Twente 

 

Er moeten snel plannen ontwikkeld worden voor woningen voor jongeren en ouderen. 

 

Boeren met grazende koeien behouden, kleinschaligheid bevorderen, houtwallen en coulissenlandschap sparen 

en evt opnieuw aanleggen met financiële ondersteuning voor de grondeigenaren. Subsidies moeten worden 

aangewend voor de daadwerkelijke realisatie en niet worden opgesoupeerd door adviesbureaus 

 

Versterk de natuur, geef ruimte voor meer fietspaden. Geef waarde aan de natuur doordat deze toeristen aantrekt. 

Zorg ervoor dat het landschap kleinschalig blijft of herstel de kleinschaligheid en laat de landbouw een overgang 

maken naar een meer extensieve vorm. In deze tijden zal dat door iedereen toegejuicht worden. Maar 

compenseer de boeren daarvoor ook. 

 

Minder bioindustrie 

 

De gemeente Dinkelland is te klein om invloed uit te oefenen op klimaatverandering. Ik vindt het behoud van 

een aantrekkelijke leefomgeving belangrijker dan het feit of de gemeente wel of niet energieneutraal is. 

 

Een gezonde leefomgeving is een groene leefomgeving. 

 

Niet alles te veel vast willen leggen. Is onwerkbaar. Burgers/ondernemers van te voren vragen en vervolgens ook 

daadwerkelijk luisteren en implementeren. Vaak is er sprake van schijn-inspraak: inloopavonden o.i.d. . Beter is 

daadwerkelijke enquetes waarbij vraagstelling vooraf bekeken/beoordeeld wordt dor kernraden / boeren 

/ondernemers verenigingen ( wat dan ook van toepassing is)_ 

 

Het Nicolaasplein in Denekamp heeft veel potentie, maar is kaal en leeg. In het boek Kleurrijk Denekamp 

(uitgever Patrick Heinink) leest u over de heftige ontstaansgeschiedenis (de rumoerigste periode van het 

dorp/2003). Initiatiefnemer van de massale opstand, Hugo, ik ken hem goed haha, heeft leuke suggesties voor 

het plein. Als het oude zeer uit het gemeentehuis is verdwenen, schuift hij graag weer eens aan, zo zegt hij mij... 

 

Het is leuk om meningen op te halen, maar grote zonnevelden en windmolens zullen niet snel genoeg op massaal 

draagvlak kunnen rekenen, dus gewoon uitvoeren. 

 

Het zou mooi zijn dat de omgevingsvisie er is, de plannen die hier op aan sluiten niet meer vastgesteld hoeven 

worden door het college. Maw hou het uit de politiek en maak het ambtelijk. 

 

Ik vind het in het dorp erg onveilig wat het verkeer betreft dat moet echt anders. Verder zijn vele stoepen in 

slecht staat vooral aan de havik die kant van het dorp. Mocht je slecht kunnen lopen of in een rolstoel zitten is 

het niet te doen. 
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Stank en gifstoffenoverlast van [naam weggelaten] in Ootmarsum direct stoppen. Bedrijf draait zonder juiste 

vergunningen in toeristisch belangrijk gebied! 

 

Zorg ervoor dat de boeren niet nog meer restricties opgelegd krijgen mbt het klimaat. Dit gebeurt al teveel vanuit 

Den Haag. De boeren horen bij gemeente Dinkelland. Door ermee te praten kunnen we tot mooie 

natuurprojecten komen die voor beide partijen werken. 

 

 


