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Voorwoord 

Geachte lezer, 

 

De Stichting Dorpsraad Weerselo is een overleg- en adviesorgaan 

met als doel het woon- en leefmilieu in Weerselo in positieve zin te 

bevorderen. Ze heeft in 2020 een werkgroep opgericht onder de 

naam ‘Mijn Weerselo 2030!’ met als opdracht om een Dorpsvisie op 

de toekomst van Weerselo op te stellen.  

Een Dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat volgens de 

inwoners de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van 

het dorp en de naaste omgeving. 

 

De aanleiding hiervoor was het proces Mijn Dinkelland 2030! van de 

Gemeente Dinkelland met vragen als: Zijn alle voorzieningen nog 

wel houdbaar op termijn? Wat is de toekomst van de aanwezige 

voorzieningen? Is daar in 2030 ook nog behoefte aan? Wat vinden 

inwoners belangrijk? De Gemeente wil graag dat de inwoners hier 

heel bewust over nadenken. 

 

Met deze Dorpsvisie hebben we als dorp een gezamenlijk plan 

opgesteld met draagvlak van de inwoners. Voor de Gemeente 

Dinkelland is deze Dorpsvisie een document waarin de ambitie van 

de inwoners kenbaar wordt gemaakt met het oog op toekomstig 

beleid. 

 

 

 

 

 

 

Deze Dorpsvisie beoogt geen sluitstuk te zijn van de verrichte 

werkzaamheden van de afgelopen jaren, maar een startpunt met 

aanbevelingen om Weerselo in 2030 en de jaren daarna een 

leefbaar dorp te houden. Het is een vertrekpunt voor de inwoners 

om samen met de Gemeente en andere instanties tot vernieuwing 

van het dorp te komen. 

 

Dank gaat uit naar de betrokken Weerseloërs die geraadpleegd zijn 

voor de totstandkoming van deze Dorpsvisie alsmede naar de leden 

van de werkgroep Mijn Weerselo 2030!: 

Mark Banierink 

Leo Bos 

Mieke van Druten 

Gerard Meijer 

Johan Oonk 

Annie Oude Hengel 

Paul van der Tas 

Guus Tijdhof 

Henk Wagenvoort 

 

Stichting Dorpsraad Weerselo 

Weerselo, 23 juni 2022 

 



3 
 

Inhoudsopgave 

 

 Voorwoord 2 

 Inhoudsopgave 3 

1 Inleiding 4 

2 Opbouw van de Dorpsvisie  6 

3 Doelstellingen voor Weerselo 9 

4 Doelstelling AANTREKKELIJK 11 

   4.1 ➢ Thema: Maatschappelijk, cultureel en religieus erfgoed 11 

   4.2 ➢ Thema: Recreatie, Toerisme en Verkeer 22 

5 Doelstelling GEZOND EN WEL 30 

   5.1 ➢ Thema: Sport 30 

   5.2 ➢ Thema: Zorg en Welzijn 37 

6 Doelstelling TOEKOMSTBESTENDIG 44 

   6.1 ➢ Thema: Wonen 44 

   6.2 ➢ Thema: Ondernemen 50 

   6.3 ➢ Thema: Onderwijs 53 

7 Conclusies en aanbevelingen 59 

 



4 
 

1 Inleiding 

 

1.1 Algemeen 
 

In deze Dorpsvisie zijn doelstellingen, ambities, uitvoeringsplannen 

en speerpunten opgenomen die inwoners voor de leefbaarheid in 

Weerselo belangrijk vinden en kenbaar hebben gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden.  

 

De hoofdvraag voor de Werkgroep Mijn Weerselo 2030! was:  

“Hoe kunnen we ons dorp leefbaar houden, en een prettige plaats 

om in te  wonen?” 

 

Om deze vraag te beantwoorden heeft de Werkgroep eerst een 

afbakening gemaakt welke thema’s van belang zijn en welke niet 

meegenomen worden. Ook is de opbouw van de Dorpsvisie 

vastgesteld (zie par. 2).  

Vervolgens heeft de werkgroep de gekozen thema’s verdeeld over 

de leden om uit te werken. Voor elk thema zijn betrokken inwoners 

benaderd om mee te denken en om input te leveren. Bijvoorbeeld 

bij het thema “Sport” zijn bestuurders van verschillende 

sportverenigingen benaderd.  

 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/31/kerncijfers-wijken-en-buurten-
2021 

De suggesties van inwoners zijn verzameld op verschillende 

manieren, door o.a. interviews, enquêtes, via subgroepen en 

presentaties. 

De werkgroep heeft een promotievideo gemaakt om de activiteiten 

van Mijn Weerselo 2030! bij de inwoners onder de aandacht te 

brengen. 

 

Op 2 juni 2022 heeft de werkgroep in de Aloysiusschool te 

Weerselo een presentatie van de concept Dorpsvisie voor de 

inwoners gegeven. Ongeveer 70 personen waren hierbij aanwezig. 

Per thema zijn ambities en plannen gepresenteerd en inwoners 

konden hierop reageren met opmerkingen. Enkele plannen zijn 

hierna aangepast voor deze definitieve versie van de Dorpsvisie 

2030. In juni 2022 heeft de werkgroep de Dorpsvisie voltooid en 

overgedragen aan de Dorpsraad Weerselo. 

 

1.2 Korte beschrijving van het dorp.  
 

Ter informatie een korte beschrijving van het dorp 

Weerselo gelegen in de gemeente Dinkelland. Op 1 januari 2021 

telde het dorp ruim 3.000 inwoners1. Bij de gemeentelijke 

herindeling in 2000 zijn Weerselo, Ootmarsum en Denekamp 

samengevoegd tot de nieuwe gemeente Dinkelland. Weerselo heeft 

2 gescheiden sub kernen namelijk Het Stift als oorsprong van 

Weerselo en het dorpscentrum. Het Stift is een uniek en beschermd 
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dorpsgezicht met historische gebouwen dat door veel toeristen 

wordt bezocht. Het dorpscentrum van Weerselo ligt grotendeels op 

de plek die aanvankelijk De Velthuiser en later De Nijstad heette. 

Bijzonder is dat in het huidige dorp Weerselo de grenzen tussen de 

3 vroegere marken Dulder, Rossum en Lemselo samenkomen. Het 

dorp heeft een winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen dat 

 
2 Inventarisatie Dorpsraad 

ook door inwoners van omliggende plaatsen wordt bezocht. Een 

drukke doorgaande weg N343 verdeelt het dorp in tweeën en de 

Provincie Overijssel heeft een besluit genomen tot de aanleg van 

een rondweg om de verkeersoverlast te verminderen. In Weerselo 

zijn ongeveer 35 verenigingen en stichtingen actief2.  
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2 Opbouw van de Dorpsvisie 
In onderstaande afbeelding is de structuur van de Dorpsvisie weergeven. 

 

Dorpsvisie                 3 Doelstellingen 7 Thema’s 3 Speerpunten 

DORPSVISIE 2030DORPSVISIE 2030

1-
AANTREKKELIJK

1-
AANTREKKELIJK

ErfgoedErfgoed Behoud ErfgoedBehoud Erfgoed

Recreatie, Toerisme, 
Verkeer

Recreatie, Toerisme, 
Verkeer

Verbinding 
Dorp met Stift

Verbinding 
Dorp met Stift

2.
GEZOND EN WEL

2.
GEZOND EN WEL

SportSport
Samenwerking 
verenigingen

Samenwerking 
verenigingen

Zorg en WelzijnZorg en Welzijn

3. TOEKOMST
BESTENDIG

3. TOEKOMST
BESTENDIG

WonenWonen

OndernemenOndernemen

OnderwijsOnderwijs
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2.1 Hoe is de Dorpsvisie opgebouwd. 
 

2.1.1 Afbakening 

De relevante onderwerpen die voor de toekomst van Weerselo 

belangrijk zijn, zijn afgebakend met de volgende thema’s: 

1. Maatschappelijk, cultureel en religieus erfgoed 

1. Recreatie, toerisme en verkeer 

2. Sport 

3. Zorg en welzijn 

4. Wonen 

5. Ondernemen 

6. Onderwijs 

 

Enkele onderwerpen zoals duurzaamheid en de rondweg om 

Weerselo zijn niet expliciet meegenomen. Hoewel bij de 

verschillende thema’s zijdelings aan de rondweg gerefereerd wordt, 

is besloten dit onderwerp als zodanig niet op te nemen in deze 

Dorpsvisie omdat aanleg van de rondweg is een politiek besluit is, 

waar de Dorpsraad geen invloed op heeft of wil hebben. De vraag: 

‘Welke kansen komen er voor de leefbaarheid van het dorp als de 

rondweg er ligt,’ is wel van belang als we richting 2030 kijken. 

Daarnaast is het onderwerp “duurzaamheid” ook niet uitgebreid 

behandeld, omdat In Weerselo reeds een stichting Duurzaam 

Weerselo is opgericht die zich inzet op dit gebied. 

 

 

2.1.2 Introductietekst per thema 

Voor elke thema is een introductietekst opgesteld waarin de 

belangrijkste onderwerpen worden toegelicht welke in 

bijbehorende schema’s zijn geplaatst. 

 

2.1.3 Schema met ambities en uitvoeringsplannen 

De plannen voor elk thema zijn in een schema verwerkt met een 

indeling volgens de sterkte-zwakte analyse. Deze methode 

benoemt sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. 

Deze methode maakt het mogelijk een heldere analyse te maken 

die nodig is om de ambities voor het dorp te vinden.  

De verticale kolommen van de schema’s hebben als indeling: 

• Huidige situatie: Een korte omschrijving de huidige situatie van 

een onderwerp, eventueel ondersteund door andere feiten.  

• Ambitie 2030: De gewenste situatie met de aspecten van het 

onderwerp die moeten worden behouden, versterkt of 

aangepast. Dit deel beschrijft hoe het dorp er over tien jaar uit 

zou moeten zien met betrekking tot dit onderwerp. 

• Uitvoeringsplannen: Dit zijn de gekozen plannen om vanuit de 

huidige situatie in 2022 te komen naar de ambitie voor 2030. De 

initiatiefnemers die het voortouw kunnen nemen zijn ook 

aangegeven. 
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2.1.4 Doelstellingen 

Uit de 3 doelstellingen kwamen 7 thema’s en vervolgens 3 

speerpunten voor de leefbaarheid van  Weerselo naar voren die de 

ambities van Weerselo in 2030 kernachtig samenvatten.  

 

De doelstellingen zijn: 

O AANTREKKELIJK 

O GEZOND EN WEL  

O TOEKOMSTBESTENDIG  

(zie ook par. 3) 

 

2.1.5 Speerpunten 

Uit de grote hoeveelheid plannen zijn 3 speerpunten gekozen als 

belangrijke prioriteiten: 

1. BEHOUD CULTUREEL ERFGOED, WAARONDER HET 

KERKGEBOUW. 

2. VERBINDING VAN HET DORP MET HET STIFT: 

FYSIEK EN CULTUREEL. 

3. SPORTIEVE EN BESTUURLIJKE SAMENWERKING 

VAN/TUSSEN ALLE SPORTVERENIGINGEN. 
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3 Doelstellingen voor Weerselo 

De keuze van de 3 doelstellingen wordt hieronder toegelicht. 

3.1 Aantrekkelijk 

Voor ‘t Stift is het ingrijpende Masterplan 

2030 opgesteld. Hiermee wordt de 

groenstructuur, de bereikbaarheid en  de 

recreatieve waarde aangepast aan de tijd. 

Ook voor Weerselo-centrum is werk te 

doen om niet achterop te raken en 

aantrekkelijk te blijven in de toekomst. Op 

het vlak van sfeer, verkeersrust en 

beleving scoort het dorpscentrum minder goed volgens inwoners. 

Daarnaast krijgen we in de nabije toekomst te maken met 

veranderingen van erfgoed, de recreatievraag, de verkeerssituatie, 

klimaatgevolgen en de kerkfunctie.  

Met deze doelstelling willen we de dorpskern voorbereiden op de 

toekomst. Het doel is een aantrekkelijk dorp blijven waar inwoners 

trots op zijn en waar bezoekers graag komen. Door inwoners zijn 

hiervoor diverse ideeën ingediend. Onderwerpen zijn 

instandhouding en beleving van cultureel erfgoed, voorzieningen 

voor recreatie, groen en verkeer. Voldoende om gezamenlijk mee 

aan de slag te gaan op weg naar 2030. 

 

 

 

3.2 Gezond en Wel 

Deze doelstelling gaat over onze 

gezondheid en welzijn. Het blijkt dat een 

deel van de jongeren in Weerselo 

onvoldoende beweegt, prestatiedruk 

ervaart en regelmatig middelen gebruikt. 

Daarnaast gaan meer ouderen een beroep 

doen op het ondersteunings- en 

zorgaanbod. Er is tegenwoordig een nieuwe trend om anders te 

kijken naar het begrip gezondheid. Het gaat ook om een fijn sociaal 

leven en je mentaal lekker voelen.  

We gaan inspelen op deze ontwikkelingen door te kijken wat sport, 

welzijn en zorg kunnen bijdragen aan onze positieve gezondheid. 

Door betere krachtenbundeling tussen betrokken partijen in 

Weerselo kunnen we meer resultaten bereiken. Met als 

uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen.  Deze doelstelling 

richt zich op bevordering van een gezondere leefomgeving en 

behoud van een toereikend welzijns- en zorgaanbod. 
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3.3 Toekomstbestendig 

Deze doelstelling gaat over wonen, werken 

en leren. Hiermee krijgt iedereen te 

maken. Voor het woningaanbod in 

Weerselo is behoefte aan extra woningen 

voor starters en senioren. Op het gebied 

van wonen met zorg is voldoende plek 

nodig voor een toenemende groep 

ouderen met een zorgvraag. 

Bedrijvigheid is belangrijk voor o.a. de werkgelegenheid. Om 

voldoende ruimte voor bedrijven te hebben is een extra 

bedrijventerrein in Weerselo nodig. Het huidige winkelaanbod zou  

 

behouden moeten blijven. Bedrijven zelf zullen de komende jaren 

te maken krijgen met verdere verduurzamingseisen. 

Voor de basisschool is het belangrijk om meer verbinding te leggen 

met het dorp middels buitenschoolse opvang en sport. Ook 

bedrijven en inwoners kunnen een bijdrage leveren door o.a. 

kennisuitwisseling over beroepen, technologie, ondernemerschap 

en duurzaamheid.  

Met deze doelstelling richten we ons op het toekomstbestendig 

maken en houden van het wonen, werken en leren in het dorp. 
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4 Doelstelling AANTREKKELIJK 

 

4.1 Thema: Maatschappelijk, Cultureel en Religieus Erfgoed 

4.1.1 Introductie 

 

Als we het over erfgoed in ons dorp hebben, dan komt daar een 

aantal specifieke gebouwen naar voren vanuit een belang voor 

historie, religie, cultuur of tradities.  

 

Het Stift    

Algemeen 

Het Stift is een beschermd dorpsgezicht met 12 particuliere 

huiseigenaren. De Hervormde Stichting beheert ook een deel, 

namens de Protestantse Stiftsgemeente.  Het Stift is een 

toeristische trekpleister in Weerselo. De komende tijd wordt  

uitvoering gegeven aan het  landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

voor vernieuwing van openbare ruimtes. 

Stiftskerk:  

Door het toerisme en verhuur van de Stiftskerk, Stiftsschool, 

Stiftswijzer aan derden voor herdenkingsdiensten, concerten, e.d. 

kunnen naar verwachting komende jaren reguliere diensten blijven 

doorgaan.  De huidige dominee heeft een parttime dienstverband. 

Qua eigenaarschap kan de Stiftskerk mogelijk als voorbeeld dienen 

hoe ook een bepaald systeem opgebouwd kan worden ten aanzien 

van de R.K. Kerk. 

Hervormde Stichting het Stift Weerselo:  

De Hervormde Stichting heeft na een moeilijke periode de basis op 

orde. Er zijn voldoende plannen voor ontwikkelingen om deze plek 

voor de toekomst te behouden.  Een wens is dat de Weerseloërs: 

bewoner, ondernemer, vereniging en ook campinggast zich meer 

betrokken voelen bij de plek en kerk waar Weerselo in 1142 

gesticht is. Dit kan door het Stift meer te verbinden met het dorp en 

de omgeving van Weerselo, waarbij het unieke karakter van het 

historische erfgoed geborgen blijft. (zie ook speerpunt 2) 

 

R.K.- Remigius Kerk   

Huidige situatie: 

Een van de meest actuele uitdagingen is, wat er in de toekomst met 

het gebouw van de H. Remigiuskerk aan de Legtenbergerstraat 

moet gebeuren. Gezien ontwikkelingen in de buurtparochies en het 

beleid vanuit het Bisdom, is handhaving als ‘RK-kerk’ niet blijvend 

gegarandeerd. Desondanks kan het markante kerkgebouw voor het 

dorp een maatschappelijke rol blijven vervullen omdat het een 

belangrijk gebouw is in de dorpsstructuur. Het gebouw moet dan 

van de Weerselose gemeenschap worden en blijven. De hoop is dat 

het Bisdom en Parochiebestuur hier positief tegenover zullen staan: 

want bij hen ligt momenteel het eigendom van de kerk. 
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Draagvlak: 

Er is discussie over de noodzaak tot behoud van het gebouw voor 

de dorpsgemeenschap, maar wel met als eindconclusie dat het 

behoud belangrijk is. Als de kerk eenmaal verdwenen zou zijn is dit 

een groot verlies voor het dorp. Het is belangrijk bij de 

herbestemming ervan ook jongere Weerseloërs in het proces te 

betrekken, omdat deze daarbij gemotiveerd zullen worden het 

gebouw in de verdere toekomst succesvol in stand te willen en 

kunnen houden. Het gebruik hoeft niet alleen beperkt te blijven 

voor de Weerselose bevolking, maar kan ook voor verenigingen, 

instellingen of organisaties uit omliggende plaatsen interessant zijn. 

Herbestemming gebouw: 

Hoe te komen tot een goede invulling van zo’n unieke ruimte? Een 

eerste afweging is om de religieuze en maatschappelijke functies te 

behouden, met aanvullend wellicht enkele passende commerciële 

activiteiten. Als dorpsgemeenschap moeten we stappen gaan 

zetten naar een multifunctioneel gebruik. Het gebouw zal in eerste 

instantie geschikt moeten blijven om religieuze vieringen en 

herdenkingsdiensten te houden. Het gebouw is een goede plek 

voor bezinning. Daarnaast zijn er veel opties waar het gebouw voor 

gebruikt kan worden. Voorbeelden zijn het gebruik als podium voor 

uitvoeringen, toneel, muziek en ook als expositieruimte. Het moet 

daarbij geen concurrent van het Trefpunt worden. Het kerkgebouw 

kan aanvullend zijn op het Trefpunt.  

Financiële haalbaarheid: 

Financieel moet een en ander wel verantwoord geëxploiteerd 

kunnen worden. Door het kerkgebouw actief te exploiteren, zou het 

mogelijk moeten zijn een deel van de kosten voor het onderhoud te 

financieren. Voor de overige inkomsten kan bekeken worden of een 

jaarlijkse actie onder de bevolking een middel kan zijn. Zoals 

bijvoorbeeld de huidige bijdrage. Als de kerkbalans tezijnertijd 

beschikbaar blijft, dan moet het financieel mogelijk zijn.  Mocht het 

daarmee niet lukken dan kan gedacht worden aan een combinatie 

met het eventueel vestigen van één of meer commerciële functies 

o.a. zorg, sport, onderwijs of maatschappelijk. De haalbaarheid zal 

vooraf onderzocht moeten worden waarbij een brede exploitatie 

moet worden opgezet.  

Beheerstructuur: 

Voor het beheer zou ook gekeken worden naar een combinatie met 

het beheer van ’t Trefpunt. Mogelijk kan de Overijsselse Vereniging 

van Krachtige Kernen (OVKK) hierbij ondersteunen. 

Stappenplan: 

Als rode draad komt naar voren dat het belangrijk is voor de 

instandhouding van kerkgebouw na onttrekking aan de 

erediensten, nu alvast goed te kijken naar nieuwe functionaliteiten. 

Niet wachten tot het te laat is. Op het moment dat het kerkgebouw 

aan de eredienst onttrokken wordt, kan het parochiebestuur van de 

H. Plechelmus in overleg met de Locatieraad treden om het gebouw 

voor een symbolisch bedrag over te dragen aan de 

dorpsgemeenschap.   

Een eerste concrete stap kan de oprichting van een ANBI-stichting 

zijn zonder al concreet alles in te vullen.  

Om de kansen tot behoud voor de dorpsgemeenschap te 

bevorderen is het raadzaam er nu al bij de Gemeente op aan te 

dringen dat het gebouw een bestemming blijft behouden voor het 

samenkomen van mensen.  
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‘t Trefpunt   

Er komen veel verenigingen vanuit Weerselo en omstreken naar ’t 

Trefpunt waardoor de agenda goed gevuld is. De exploitatie is 

zonder een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente momenteel niet 

rond te krijgen. Er wordt gewerkt aan nieuwe concepten, zoals het 

aantrekkelijker maken om er overdag te vergaderen door het 

aanbieden van verschillende arrangementen. Als ervoor in de 

toekomst meer behoefte komt aan individuele flexwerkplekken, 

zou ook daarin ’t Trefpunt een rol kunnen spelen.  

 

Gemeentehoes  

Het Gemeentehoes is verkocht aan een private partij en het unieke 

aanzicht van het gebouw mag niet veranderd worden. Dit geldt ook 

voor het plein dat voor diverse doeleinden gebruikt wordt. De 

Gemeente heeft voorwaarden gesteld bij de verkoop die 

gehandhaafd moeten blijven.  

 

Aula  

De aula staat als gebouw los van de kerk en wordt beheerd door 

een onafhankelijke stichting. R.K. en Protestantse gemeenteleden 

maken er gebruik van. 50 tot 75% (= 12 tot 18 personen per jaar) 

van de overledenen komt in de aula en blijft daar 1 tot 7 dagen. 

Mede in combinatie met de kerk is de aula, c.q. het mortuarium een 

functioneel gebouw.  

 

 

 

Brandweerkazerne 

De kazerne als gebouw staat centraal in het dorp en wordt zowel 

door de brandweer als door de ambulancedienst gebruikt. Als de 

wens er is om de gebouwen in het centrum o.a. kerk, 

gemeentehuis, brandweerkazerne en Trefpunt meer als functionele 

eenheid te gebruiken, zijn er nog meer kansen. 

 

Algemene punten: 

Voor het erfgoed in Weerselo, zijn tenslotte ook nog enkele punten 

van aandacht zoals de werving van vrijwilligers en van fondsen: 

Vrijwilligers  

Elke vereniging, sport, kerk, of stichting draait op vrijwilligers. Zeker 

in dorpsverband is het belangrijk dat hiervoor ook weer nieuwe 

aanwas komt. Actieve werving door bijvoorbeeld maatschappelijke 

stages (2e en 4e jaar voortgezet onderwijs), jongeren blijven 

betrekken en uitstraling is daarbij essentieel. 

Het werven van vrijwilligers is een breed maatschappelijk 

vraagstuk. Daarbij moet opgemerkt worden dat het in 

gemeenschappen zoals Weerselo over het algemeen nog goed gaat, 

maar het blijft aandacht vragen. Een loket oprichten waarbij 

scholieren en anderen gestuurd aan vrijwilligerswerk kunnen 

‘ruiken’ is een mooie suggestie.  
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Fondsen: 

Voor initiatieven in kleine dorpskernen op het gebied van sport, 

muziek, cultuur, educatie, historie etc. zijn er gemeentelijk, 

provinciaal, landelijk en Europese fondsen beschikbaar. Kleine 

dorpskernen maken hier weinig gebruik van. 

Daarnaast zijn er gelden vanuit niet-overheids-organisaties 

beschikbaar die laagdrempelig aan te vragen zijn. In Overijssel 

bestaat een Vereniging van Krachtige Kernen. Deze vereniging kan 

helpen bij vraagstukken rondom cultureel vastgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan een dorp als Weerselo binnen verenigingen en stichtingen 

meer samenwerken fondsen te werven en optimaal te benutten? 

Een goede gedachte is hier nadrukkelijker gebruik van te maken 

door er specifiek kennis van te nemen. Als verenigingen hiervoor 

openstaan, zou de Dorpsraad als overkoepelende 

belangenbehartiger voor de leefbaarheid in het dorp hier een rol in 

kunnen spelen.  
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4.1.2 Schema met Ambities en Uitvoeringsplannen Erfgoed 

 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Algemeen     

Sterke punten Er zijn karakteristieke gebouwen met 
maatschappelijke, culturele, of religieuze 
functie. Weerselo als groeikern biedt 
perspectief voor behoud naar toekomst. 
 

Gebouwen en erfgoed met 
maatschappelijke, culturele of religieuze 
betekenis zijn in stand gehouden voor 
het algemeen belang, ontmoetingsplek 
en leefbaarheid.  
 

Dorpsraad: 
Een werkgroep vormen met betrokken 
partijen, die zich richt op behoud en 
levensvatbare invulling.  
 

Zwakke punten Als dorp ‘te klein voor tafellaken, te 
groot voor een servet’ m.b.t. algemene 
voorzieningen. 

De functies van openbare gebouwen en 
erfgoed zijn vernieuwd, aanpast aan de 
tijd en aan de omvang van het dorp.  
Het eigene van het dorp is behouden. 
 

Dorpsraad: 
Een werkgroep vormen met betrokken 
partijen, die zich richt op de ontwikkeling 
van passende functies. 

Kansen Groepen /beheerders van openbare 
gebouwen werken nu veelal ‘solo’. 

Beheerders van openbare gebouwen en 
erfgoed werken bestuurlijk en 
organisatorisch goed samen voor de 
leefbaarheid in Weerselo. 

Dorpsraad: 
Werkgroep vormen i.s.m. beheerders, 
bewoners en Gemeente die zich gaat 
richten op 
samenwerkingsmogelijkheden. 
 

 Elke vereniging, sport, kerk, of stichting 
draait op vrijwilligers.  Het werven van 
voldoende vrijwilligers is een breed 
maatschappelijk vraagstuk.  Daarbij moet 
opgemerkt worden dat het in Weerselo 
over het algemeen nog goed gaat. 

Voldoende aanwas van nieuwe 
vrijwilligers.  

Vereniging, sport, kerk, stichting: 
Werving van vrijwilligers m.b.v. een 
loketfunctie en maatschappelijke stages 
(2e en 4e jaar voortgezet onderwijs)  
Uitstraling is daarbij essentieel. 
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Bedreigingen Kosten lopen uit de hand, te weinig 
draagvlak binnen het dorp voor sociaal, 
maatschappelijke en culturele functies. 
Voor initiatieven op het gebied van 
sport, muziek, cultuur, educatie, historie 
zijn gemeentelijk, provinciaal, landelijk 
en Europese fondsen beschikbaar.  
Kleine dorpskernen maken hier weinig 
gebruik van. Daarnaast zijn er gelden 
vanuit niet-overheidsorganisaties die 
laagdrempelig aan te vragen zijn.  

Financieel gezonde organisaties binnen 
het dorp, die in samenhang elkaar 
versterken voor meer draagvlak en 
levensvatbaarheid. 
Met behoud van ieders eigen identiteit. 
Verenigingen en stichtingen werken 
samen om fondsen te werven en te 
benutten. 
 

Dorpsraad: 
Een werkgroep vormen die zich gaat 
richten op een overkoepelende 
organisatie voor samenwerking op 
financieel vlak en fondsenwerving.  
 

Het Stift    

Sterke punten  Beschermd dorpsgezicht met veel 
particuliere eigenaren.  
De Hervormde Stichting het Stift 
Weerselo beheert een deel namens de 
Protestantse Stiftsgemeente.  

De uitvoering van het  
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) het 
Stift 2030 is voltooid.  
De aantrekkingskracht van Het Stift is 
vergroot. 

Hervormde Stichting Het Stift: 
Uitvoering geven aan het LOP in 
samenwerking met de Vrienden van het 
Stift, de Stifts-gemeente, de bewoners 
en gemeente Dinkelland. 

 Het Stift is toeristisch trekpleister met 
verstilde ligging en rust.  
Cultureel middelpunt door o.a. jaarlijkse 
Stift-concerten, Kerk, Stifts- juffer en 
Stifts-Wijzer. 

Historische kerk en omliggende 
gebouwen zijn behouden evenals waarde 
o.a. qua landelijk uitstraling.  
Parel voor toerisme: Cultuur, religie en 
knooppunt voor fietsen en wandelen. 

Hervormde Stichting Het Stift: 
Organiseert passende activiteiten voor 
behoud erfgoed, bv. horeca, concerten 
(Stichting Kerkconcerten), lezingen en 
trouwlocatie.  

Zwakke punten Overlast ervaren door bewoners  bij 
evenementen, parkeerruimte en 
ontsluiting. 

Regulering van overlast naar 
tevredenheid. Evenementen passen qua 
omvang bij het Stift.  
Verbeterde bereikbaarheid. 

Hervormde Stichting Het Stift: 
Als organisator van evenementen de 
overlast beperken i.s.m. de 
Bewonerscommissie, Provincie en 
Gemeente Dinkelland. 

Kansen Culturele activiteiten in Weerselo zijn 
geconcentreerd op ’t Stift. 
Ook wandel- en fietsmogelijkheden. 

Middelpunt Stift en ook uitvoeringen op Hervormde Stichting Het Stift: 
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Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

andere plekken in centrum Weerselo, 
waardoor verbinding tussen ’t Stift en  
dorp is versterkt.  
Vorming van knooppunten.  

Culturele activiteiten spreiden over 
Weerselo, i.o.m. Werkgroep voor 
cultuur, Heemkunde en fietsbond ANWB. 

Bedreigingen Door spreiding van activiteiten terugval 
als trekpleister. 

Er is een goede balans gevormd tussen 
de landschaps-, erfgoedbeheer, de 
leefomgeving voor de bewoners en het 
toerisme. 

Hervormde Stichting Het Stift: 
Goed evenwicht bewaken i.s.m. 
bewoners en organisaties voor toerisme 
en recreatie. 
 
 
 
 
 

H. Remigiuskerk    

Sterke punten  Parochiekerk in het dorp, ressorterend 
onder H. Plechelmusparochie van 
Oldenzaal.  
Zorg dat je voorbereid bent als het 
parochiebestuur de kerk op enig 
moment aan zijn gebruik zou willen 
onttrekken. 

Kerkgebouw is behouden voor de 
dorpsgemeenschap.  
Met kerkelijke en andere sociaal 
culturele functies/mogelijkheden. 

Locatieraad: 
Werkgroep Kerkbehoud richt op 
toekomstperspectief voor kerkgebouw 
met nieuwe functies naast bestaande. 
Niet te lang wachten/ niet wachten tot 
het te laat is. 
Vraag ook vooral aan jongeren hoe ze 
aankijken tegen behoud van een 
dergelijk bouwwerk. 

 Relatief modern en groot gebouw zeer 
geschikt voor kerkelijke vieringen en 
uitvoeringen en presentaties o.a. voor 
grotere groepen. Zonder pilaren en 
obstakels. Hoe te komen tot een goede 
invulling van zo’n grote ruimte? 
 

Kerkgebouw in zo optimaal mogelijke 
vorm, voor veelzijdig gebruik, geschikt 
voor kerkelijke, culturele en sociale 
activiteiten en bijzondere vieringen. 
Gebouw is een goede plek voor 
bezinning.  

Locatieraad: 
Werkgroep die zich richt op veelzijdige 
gebruiksmogelijkheden, i.s.m. 
werkgroepen voor bouw, inventaris en 
programmering.  Onderzoeken van 
verhuurmogelijkheden. 
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 Geen concurrentie met ander 
maatschappelijke gebouwen als het 
Trefpunt. 
 
 

Afweging om maatschappelijke functie te 
behouden, met wellicht enkele 
commerciële maar wel daarin passende 
activiteiten. 
Zet stappen als dorpsgemeenschap om 
tot multifunctioneler gebruik te komen. 
Trefpunt ook wellicht betrekken in 
beheer kerkgebouw om concurrentie te 
voorkomen en tot meer functionaliteit te 
kunnen komen. 

Zwakke punten Het Kerkgebouw valt nu juridisch onder 
het Bisdom Utrecht.  
De parochianen van de H. Remigius 
hebben financiering voor bouw van de 
kerk met elkaar gerealiseerd in 1965. 

ANBI-stichting in Weerselo, welke in 
eigen beheer met giften van inwoners en 
andere inkomsten de exploitatie van 
kerkgebouw en ander erfgoed faciliteert. 
 

Locatieraad: 
Werkgroep Kerkbehoud die zich richt op 
het opzetten van een ANBI-stichting als 
eerste stap, zonder al concreet alles in te 
vullen. 

Kansen De  betrokkenheid van inwoners en 
vrijwilliger bij het kerkgebouw, vallend 
onder het Bisdom is beperkt. 

Grote betrokkenheid van inwoners en 
vrijwilligers bij het kerkgebouw in 
eigendom en in gebruik bij de 
dorpsgemeenschap.  
Een open, realistische en niet-
commerciële exploitatiebegroting.    
 

Locatieraad: 
Een werkgroep die zich richt op een  
businessmodel om de financiering rond 
te krijgen. Met een beroep op de 
Weerselose gemeenschap voor 
betrokkenheid en een financiële 
bijdrage.  
Exploitatie moet financieel rond te 
zetten zijn als huidige bijdrage uit 
kerkbalans tezijnertijd beschikbaar blijft 
en moet het financieel mogelijk zijn. 
 

Bedreigingen Een moeizaam proces van 
eigendomsoverdracht door: 

De eigendomsoverdracht van 
kerkgebouwen naar een ANBI-Stichting 

Locatieraad: 
Werkgroep Vitaal die zich richt op de 
eigendomsoverdracht, in samenspraak 
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Elke overdrachtsprijs van bisdom wordt 
als zeer onterecht ervaren! 
Commerciële partijen kunnen gebouw 
voor de gemeenschap van Weerselo 
kapen. 
Geringe exploitatieopzet. 
Culturele activiteiten in hoofdzaak voor 
en door eigen bevolking 
Veel vrijwilligers pakken meerdere taken 
op. 

en de  ”teruggave” aan inwoners is 
voltooid.  
Het gebouw heeft meerdere functies en 
is  behouden voor de hele gemeenschap 
van Weerselo! 
Organogram met een heldere structuur 
en specifieke werkgroepen voor 
instandhouding van het kerkgebouw 
voor alle inwoners, met een 
overzichtelijk aantal vrijwilligers. 

met omliggende parochies voor een 
gezamenlijk optreden. 
Monitoren van veranderingen in 
bestemmingsplan om te voorkomen dat 
kerkgebouw te aantrekkelijk wordt voor 
commerciële partijen. 
Duidelijke visie middels stuurgroep 
m.b.t. centrale rol qua veelzijdige 
doelstelling  voor alle inwoners.  
In samenspraak met werkgroepen o.a. 
vanuit de Dorpsraad. 

Het Trefpunt    

Sterke punten Multifunctionele accommodatie in het 
dorp voor sport, recreatie, ontspanning, 
en bieb, samen met verenigingen en Zorg 
en Welzijn.  

Het Trefpunt als multifunctionele 
accommodatie heeft moderne 
faciliteiten voor jong en oud. 
 

Stichtingsbestuur:  
Modernisering van faciliteiten in 
samenwerking met beheerders, 
gebruikers van het gebouw en nieuwe 
doelgroepen. 

Zwakke punten Geen sluitende exploitatie zonder 
jaarlijkse bijdrage van de Gemeente. 

Het Trefpunt heeft een sluitende 
exploitatie, in hoofdzaak met eigen 
personeel en door veelzijdig gebruik van 
faciliteiten. 

Stichtingsbestuur: 
Sluitende exploitatiemogelijkheden 
onderzoeken  in overleg met Gemeente 
en met huurders en aanbieders van 
sport, maatschappelijk gebruik en 
welzijn.  

Kansen  Compacte, goed uitgeruste 
sporthalaccommodatie, met meerdere 
gebruiksmogelijkheden, centraal gelegen 
in het dorp.  
Met Dorpsbieb en repaircafe. 

Er is een veelzijdig aanbod van sport- en 
welzijnsactiviteiten.  
Een belangrijke ontmoetingsplek voor 
jong en oud.  
Een plek met actueel sportaanbod voor 
ouderen overdag.  
Vergaderruimtes overdag. 

Stichtingsbestuur:  
Uitbouw van het gebruik in 
samenwerking met ouderencontact en 
wat jeugd betreft met o.a. 
sportverenigingen, Jong Nederland, 
muziekschool en OCW. 
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Moderne sporten een plek bieden i.s.m. 
benutting technische know how van 
bonden en sportkoepels. 

Bedreigingen Te veel verspreiding van activiteiten over 
het dorp; Weerselo is ‘te klein voor het 
tafellaken en te groot voor het servet’ en 
moet steeds meer steunen op 
vrijwilligers. Het vinden van 
bestuursleden is niet eenvoudig.  

De samenhang met de 
dorpsgemeenschap is uitgebreid.  
Goed team beheerders, met verjonging 
en verschillende deskundigheden.  
Functioneler gebruik en mogelijkheden 
ICT.  
 
 

Stichtingsbestuur en beheerders: 
Voor meer samenhang geschikte partijen 
en instanties inschakelen.  

Gemeentehoes    

Sterke punten Mooi karakteristiek monumentaal pand 
gelegen op een fraaie plek in het 
centrum. Inmiddels in bezit van een 
commerciële partij met een concrete 
doelomschrijving qua bestemming voor 
de bewoners. 

Geeft qua bestemming ‘reuring’ in het 
centrum van het dorp, is toeristisch een 
trekpleister met meerdere functies voor 
veelzijdig publiek en heeft een 
woonfunctie. 

Gemeente Dinkelland: 
Door particulier en commercieel initiatief 
o.a. horeca en/of winkelruimte in 
combinatie met appartementen laten 
realiseren o.g.v. afspraak met de 
Gemeente.  

Brandweerkazerne    

Sterke punten  Relatief nieuw en adequaat gebouw ten 
behoeve van stalling auto’s, training en 
scholing van vrijwillige brandweer. 

Brandweerkazerne dorp behouden, 
volgens de nieuwste eisen van 
brandweer Twente voor gebouw en 
materieel.  

Gemeente Dinkelland: 
Overleg met Dorpsraad opdat de functie 
van het gebouw behouden kan blijven. 

Bedreigingen Vrijwilligers dreigen taken kwijt te raken 
door nieuwe wet- en regelgeving.  
 

De sterke en gemotiveerde ploeg van 
vrijwillige deskundige brandweer-
mensen is behouden.  
Up tot date opgeleid, met een passende 
mix van jong en oud en ervaring. 
 

Gemeente Dinkelland: 
Visie geven op taak en plek van de 
vrijwillige brandweer. Behouden van de 
gemotiveerde vrijwilligers. 
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Aula naast kerk    

Sterke punten Bestaand gebouw als uitvaartplek, 
opgericht door de R.K. en Protestantse 
gemeenschap. Beheer door 
onafhankelijke stichting, voor en door 
iedereen te gebruiken. 

De aula als een functioneel gebouw voor 
de hele gemeenschap van Weerselo, met 
een moderne look en uitgebreid met 
meer ruimte voor verzorging van  de 
overledene en bezoek van familie. 
Passende en moderne vormen van 
afscheid.  
 

Stichtingsbestuur Aula + Werkgroep 
Kerkbehoud  
Behouden en vernieuwen binnen de 
exploitatiemogelijkheden. Overleggen 
met Locatiebestuur over gebruik van 
kerk. Overleg met Kerkhofbeheerder 
over passende en moderne vormen van 
afscheid.  
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4.2 Thema: Recreatie, Toerisme en Verkeer 

 

4.2.1 Introductie

Om voor het thema Recreatie, Toerisme en Verkeer de mening van 

Weerselo in beeld te krijgen, heeft de werkgroep Mijn Weerselo 

2030! een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Deze hebben we 

voorgelegd aan diverse personen in Weerselo en omgeving met een 

betrokkenheid bij Recreatie, Toerisme en Verkeer. We hebben hen 

gevraagd om wensen en ideeën kenbaar te maken met als 

aandachtspunten o.a. veiligheid, goede kwaliteit, voldoende 

aanbod, klaar voor de toekomst, gebruiksvriendelijk, passend bij 

het dorp, uitdagend.  Deze enquête heeft veel nuttige informatie 

opgeleverd voor de Werkgroep. Hiermee denken we een goede 

basis te hebben gelegd voor dit thema.  

De verschillende reacties op het onderwerp Recreatie en Toerisme 

laten een positieve beoordeling zien van de groene omgeving, de 

campings, de fietsroutes en het historische dorpsgezicht ’t Stift. 

Voor ‘t Stift is een uitdagend Masterplan Het Stift 2030 opgesteld 

als actief beleid voor versterking en behoud. Aan de andere kant 

vindt men het dorpscentrum van Weerselo niet echt gezellig en niet 

bijzonder voor recreanten en toeristen. De drukke verkeerssituatie 

is hier mede debet aan. Voor jongeren is vastgesteld dat er 

onvoldoende voorzieningen zijn. 

Om voor bezoekers aantrekkelijker te worden, zijn als essentiële 

voorwaarden genoemd: trots, uitdagend, onderscheidend, gastvrij 

en vindbaar. De deelnemers aan de enquête zien veel 

verbeterkansen voor zowel de inwoners als voor bezoekers. 

Suggesties zijn: dorpsommetjes om meer te bewegen, een 

dorpspark, ruimere openingstijden van de horeca in het 

hoogseizoen, een nieuwe centrumvisie voor de situatie met 

rondweg, extra bomenaanplant voor klimaatadaptie en overgang 

naar de natuur. Het complete overzicht van uitvoeringsplannen 

voor Recreatie en Toerisme is in het onderstaande schema te 

vinden. 

Bij het onderwerp Verkeer wordt het Openbaar Vervoer als goed 

beoordeeld. Er zijn, behalve op zondag, goede ov-verbindingen met 

omliggende plaatsen. Minder te spreken zijn de deelnemers over de 

verkeersveiligheid, de overlast in de dorpskern en de hardrijders. 

Deelnemers ervaren een verhoogd risico op verkeersongevallen op 

diverse plekken in Weerselo. Een van de oversteekouders die elke 
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week bij de Plus staat verwoordde het als volgt: “De Bisschopstraat 

is levensgevaarlijk voor overstekers, zeker voor kinderen een veel te 

drukke straat. Het is gewoon te veel, te groot wat erlangs komt 

rijden. Fietsers moeten echt uitkijken dat ze niet geschept worden”.   

De deelnemers aan de enquête hebben diverse voorstellen 

aangeleverd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit onderwerp 

zal in het dorp en bij de Gemeente voorlopig aandacht blijven 

vragen. Pas als de rondweg voltooid is zal een geheel nieuwe 

verkeerssituatie ontstaan met meer kansen.  
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4.2.2 Schema met Ambities en Uitvoeringsplannen Recreatie, Toerisme en Verkeer 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
2022 
En de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Recreatie en 

Toerisme 

   

Sterke punten ’t Stift heeft grote toeristische waarde 
als beschermd dorpsgezicht.  
Versterking en behoud is 
noodzakelijk. 

Volgens Masterplan Het Stift: 

• Nieuwe groene karakteristiek. 

• Toegankelijk voor bezoekers. 

• Toekomstbestendig en recreatief 
aantrekkelijk. 

Stichting Het Stift: 
Uitvoering van het Masterplan Het Stift 
2030. 
Zie ook: Het Stift 2030 
 

 Er zijn veel zomertoeristen op de 
campings.  En veel fietsers die het 
dorp bezoeken.  
Ze komen echter regelmatig voor een 
dicht terras in Weerselo. 

Openingstijden van de terrassen zijn 
optimaal afgestemd op het hoogseizoen. 
 

Horecaondernemers in Weerselo: 
Onderling afstemmen tijdens hoogseizoen 
en waar mogelijk verruimen van 
terrastijden. 
Zie ook: Ruimte voor Ondernemen Gem. 
Dinkelland 
 

 Er zijn diverse recreatieve fiets- en 
wandelroutes door Weerselo. 
Door inwoners is een aanvulling 
gewenst met dorpsommetjes die 
start- en eindpunt in het dorp 
hebben. 
 

Er zijn dorpsommetjes die uitnodigen om 
dagelijks meer buiten te bewegen en te 
sporten. 
Met uitdaging, inspiratie en vindbaarheid 
om steeds terug te komen.  
Met thema’s zoals kunst-, natuur-, beken-, 
hardloop-, fitness, MTB-, open 
boerderijen, monumenten. 

Dorpsraad: 
Nieuwe werkgroep met inwoners uit 
Weerselo die zich richt op het opzetten en 
onderhouden van Dorpsommetjes. 
Zie ook: Deurningen Hoge Vonder.  
Zie ook: Tubbergen 
Zie ook: initiatieven van Rob Vreeswijk.  
 
 
 

 

https://www.het-stift.nl/het-stift-2030/
https://www.omgevingsvisiedinkelland.nl/omgevingsvisie-dinkelland1/onze-speerpunten
https://www.omgevingsvisiedinkelland.nl/omgevingsvisie-dinkelland1/onze-speerpunten
https://www.landschapoverijssel.nl/routes/deurningen-hoge-vonder
https://www.visittubbergen.nl/routes-/wandelen/dorpsommetjes/
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Zwakke punten Geen geschikte ontmoetingsplek voor 
rust, ontspanning en spel in het 
dorpscentrum. Het dorpscentrum kan 
aantrekkelijker. 
De  beweegtoestellen achter St. Jozef 
worden weinig tot niet meer gebruikt 
en zouden hergebruikt worden. 

Dorpspark op een mooie groene 
toegankelijke plek in het dorpscentrum.  
Met meerdere recreatieve voorzieningen 
voor ontmoeting, rust, ontspanning en 
spel. Voorbeelden zijn: een vijver, 
zitbankjes, kunst, poëziepaaltjes, 
uitkijktoren, beweegtoestellen.  

Dorpsraad: 
In overleg met de Gemeente de 
mogelijkheden onderzoeken,  
in samenhang met de twee onderstaande 
rijen. 
Zie ook: Dorpspark Bornerbroek  
Zie ook: Pastorietuin Saasveld 

 Het IJsbaanterrein wordt weinig 
gebruikt omdat door klimaat-
opwarming steeds minder vaak 
natuurijs voorkomt. 

Een dorpspark aangelegd op het terrein 
van de ijsbaan, als een sieraad voor het 

dorp. Ringvaart met eiland daarop gazon, 
struiken/bomen bankjes, enkele 
bruggetjes en wandelpaden.  
Voor de enkele keren dat het nog 
daadwerkelijk vriest kan dan de ringvaart 
gebruikt worden.  

Dorpsraad: 
In overleg met IJsvereniging de Mos de 
mogelijkheden onderzoeken. 

 Schaatsen op natuurijs in Weerselo 
zal door klimaatopwarming minder 
vaak mogelijk worden. 

Nieuwe schaatsbaan in Weerselo met 
harde en vlakke ondergrond die in de 
zomer gebruikt kan worden om te 
skeeleren en in de winter bij vorst wordt 
geprepareerd tot natuurijsbaan.  

Dorpsraad: 
In overleg met IJsvereniging de Mos de 
mogelijkheden onderzoeken. 

Kansen Het Dorpscentrum wordt niet erg 
aantrekkelijk gevonden. 

Door de aanleg van de rondweg zijn er 
kansen voor een leefbaarder en 
aantrekkelijker Dorpscentrum.  
Meer verkeersrust in het dorp, met 
prachtige plekken en klimaatadaptie. 
 

Gemeente Dinkelland: 
In overleg met inwoners en ondernemers 
tijdig een passend centrumbeleid starten 
ter voorbereiding op de situatie na 
realisatie van de rondweg. 
Zie ook: Voorbeeld Nijverdal 

 De recreatieve beleving van de 
bestaande paden en wegen biedt 
“kansen voor verbetering”. 

Paden en wegen zijn recreatief 
aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. 
D.w.z. met onderhoud, uitzicht, zitbankjes, 
afvalbakken, vindbaarheid en een 

Gemeente Dinkelland: 

• De Weerselerbeek met pad thv de 
Voortmors opwaarderen  

 

http://kulturhusbornerbroek.nl/dorpspark
https://klimaatadaptatienederland.nl/@236620/centrum-nijverdal/
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Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

voldoende breed pad ook voor duo 
fietsen. 

• Zandpaden in het buitengebied zonder 
pad voorzien van een fietspad.  

• Wandelpaden langs de beken beter 
onderhouden. 

• Parkeerplek voor campers en voor 
auto’s met fietsen achterop. 

• Weggeefkastjes langs wandelroutes 
i.v.m. hergebruik van spullen en 
beleving voor wandelaars. 

 

 De archeologische vondst van een 
prehistorische IJzertijdboerderij ’t 
Spikkert uit 300 v. Chr.  is relatief 
onbekend gebleven. 

Beter besef van de prehistorische 
bewoning in het dorp.   
Een nieuw archeologisch monument dat 
de cultuurhistorie van Weerselo identiteit 
geeft en toeristische kansen biedt. 
De historische vindplaats op ’t Spikkert is 
veiliggesteld en niet bebouwd. 

Gemeente Dinkelland 
De historische vindplaats op ’t Spikkert 
veiligstellen en niet bebouwen. 
Zie rapport Gemeente Dinkelland uit 2013: 
Archeologisch onderzoek: een opgraving. 
RAAP-Rapport 2508 Kleine boeren uit de 
IJzertijd en de 18e/19e eeuw op ’t Spikkert 
te Weerselo.  
Haalbaarheid monument onderzoeken. 

 Er is geen restaurant in het centrum 
met speeltuintje of speelhoekje voor 
kinderen. 

Er is voor kinderen die met hun ouders het 
centrum bezoeken een speeltuintje of 
speelhoekje bij het terras of op het 
Gemeenteplein. 

Dorpsraad Weerselo 
In samenwerking met horecaondernemers 
en Gemeente de mogelijkheden nagaan. 
 

Bedreigingen Niet tijdig inspelen op de gevolgen 
van klimaatverandering voor de 
openbare ruime.  Onvoldoende 
maatregelen tegen droogte, hitte en 
hoosbuien. De groenvoorzieningen 
voldoen niet meer aan de actuele 

Meer bomen in de openbare ruimte; 
maken de overgang van het dorp naar de 
omgeving ook aantrekkelijker en 
natuurlijker. 
 
 

Gemeente Dinkelland: 
Extra bomenaanplant als laanbeplanting. 
in de bermen van de doorgaande 
hoofdwegen waar mogelijk.  
 



27 
 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 
2022 
En de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

uitdagingen namelijk leefbaarheid, 
klimaatverandering, biodiversiteit. 

 Het verschil in recreatieve beleving 
tussen ’t Stift en het Dorp Weerselo 
wordt verder vergroot door de 
uitvoering van Masterplan ‘t Stift 
2030. 

De ruimtelijke kwaliteit van het dorp 
Weerselo vormt een eenheid met ‘t Stift. 
Er is verbinding tussen ’t Stift en het dorp, 
zowel fysiek als cultureel.  

Gemeente Dinkelland: 
Verbinding van openbare ruimte 
aanbrengen tussen ’t Stift en het dorp via 
het centrumbeleid van Weerselo. 

Verkeer    

Sterkte punten Het OV-aanbod in Weerselo is in het 
algemeen voldoende voor wat betreft 
bestemmingen en frequenties.  
Op zondag is er geen OV. 

Behoud van tenminste het huidige ov-
aanbod; eventueel ook OV op zondag. 

Dorpsraad Weerselo: 
Alert blijven op een goed OV-aanbod; zo 
mogelijk ook op zondag. 
Zie ook: Vervoerswijzer OV 

Zwakke punten Schoolroutes zijn niet overal even 
veilig met name voor 
basisschoolkinderen. 

Verkeerssituaties hebben kindveilige 
oplossingen. 

Gemeente Dinkelland: 
Meer rekening houden met kindveilige 
oplossingen, bij het aanpassen van 
verkeerssituaties.  

Kansen Verkeersonveilige situaties in 
Weerselo worden niet altijd gemeld 
zodat de Gemeente geen volledig 
beeld krijgt. 

Verkeersonveilige situaties worden via de 
Dorpsraad gemeld bij de Gemeente en 
opgevolgd. 

Dorpsraad Weerselo: 
Alert zijn op signalen van 
verkeersonveiligheid die inwoners 
afgeven.  

 De grote drukke verkeersweg door 
het centrum is gevaarlijk en snijdt het 
dorp doormidden. 

Weinig overlast van doorgaand verkeer 
zodat het centrum de kans krijgt om zich 
te vernieuwen. 

Gemeente Dinkelland:  
Pas het verkeersbeleid voor Weerselo 
tijdig aan op de situatie na realisatie van 
de rondweg. 

Bedreigingen Inwoners ervaren een verhoogd risico 
op verkeersongevallen op diverse 
wegen en kruispunten in Weerselo. 
Op bepaalde tijdstippen is het bijna 

Inwoners ervaren meer rust en veiligheid 
in het verkeer voor de leefbaarheid.  

Gemeente Dinkelland:  
Hoofdwegen in de kom incl. de N343 
herbeoordelen volgens het nieuwe 

https://www.dinkelland.nl/vervoerswijzer
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onmogelijk om de Bisschopstraat 
veilig over te steken. 
Fietsers moeten echt uitkijken dat ze 
niet geschept worden.  
Nieuwe fietssoorten met hoge 
snelheden leveren extra risico’s op. 
 
 

De max. snelheid op doorgaande wegen in 
de gehele bebouwde kom incl. de N343 is 
30 km/h. 
De verkeersveiligheid van de 
schoolomgeving en oversteekbaarheid zijn 
verbeterd. 
 
 
 
 

Afwegingskader 30 km/h van de 
Rijksoverheid (nov. 2021) 
Met name op de volgende plekken: 

• Het kruispunt van Olffen 

• Hardrijders op Bisschopstraat, ook ’s 
avonds en zondags. 

• Knooppunt Bisschopstraat- 
Ittersbergstraat- Abdijweg met name 
voor fietsers. 

• Uitzicht vanuit Remigiusstraat naar 
Bisschopstraat, gehinderd door de 
geparkeerde auto’s. 

• Oversteek over de Bisschopstraat bij 
Schabbink m.b.v. een zebrapad.  

• Hardrijders op de Legtenbergerstraat. 

• Fietsen op de Bornsestraat (noodzaak 
vrij liggend fietspad) 

 Uitvalswegen als Bornsestraat, 
Agelerweg, Gunnerstraat en 
Haarstraat zijn in het buitengebied 
gewijzigd naar niet-voorrangswegen. 
Auto’s vanuit deze wegen hebben in 
de kom wel weer voorrang. Dit is 
onlogisch en ongewenst uit het 
oogpunt van snelheidsmatiging in de 
kom. 

Voorrangsregels in het dorp als middel om 
de snelheid in de bebouwde kom te 
matigen. 

Gemeente Dinkelland: 
Voorrangsregels in de bebouwde kom van 
Weerselo heroverwegen om snelheid te 
matigen. 

 De stoepen zijn hier en daar 
gevaarlijk, onderhevig aan 
wortelgroei en niet vlak genoeg 
(Valrisico)  

Stoepen zijn veilig voor alle doelgroepen 
en eindigen niet plotseling op een 
onlogische plek. 

Gemeente Dinkelland: 

• De stoepen beter vlak maken en 
veiliger begaanbaar maken voor 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/26/bijlage-3-publicatie-crow-afweegkader-30-km-h
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Ook de vernieuwde wegen en paden 
in het centrum zijn omgeven met 
verdiepte gootjes die het voor 
rollators, scootmobiels en fietsers 
niet gemakkelijk maken. 
 

kinderwagens en personen met een 
hulpmiddel. 

• De stoep langs de Eertmansweg verder 
doortrekken langs de bebouwing. 

• De stoep vanaf de Haarstraat voor St. 
Jozef langs laten aansluiten op het 
zebrapad. 
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5 Doelstelling GEZOND EN WEL 

 

5.1 Thema: Sport 

 

5.1.1 Inleiding 

Voor het thema Sport is als start voor een inventarisatie contact 
gezocht met alle sportverenigingen in Weerselo, met het 
bestuur van Het Trefpunt als binnensport-accommodatie en 
ook met de twee overige sportaanbieders. Het uitgangspunt 
van de werkgroep Sport van Mijn Dorp Weerselo 2030! is vanaf 
het begin geweest dat iedereen die met sport op de een of 
andere wijze binnen het dorp bezig is, de kans moet hebben 
over de toekomst ervan mee te praten. Dit is van elk 
onderscheiden thema ook het uitgangspunt om voldoende 
draagkracht te genereren. 

Als start is gekozen voor een presentatie van de werkgroep 
Sport van Mijn Dorp Weerselo2030! aan alle aanwezige 
vertegenwoordigers van de sport waarbij als uitgangspunt 
gekozen is, om aan de hand van een aantal aspecten van de 
sport tot een goed gesprek te komen over de huidige situatie en 
van daaruit richting de toekomst. Zo komen onderwerpen aan 
de orde als: de accommodatie, het bestuurlijke kader, de 
ondersteuning van vrijwilligers, de financiën o.a. de sponsoring 
en het ledenbestand. Er komen heel grote verschillen naar 

voren: zo hebben de Dalruiters anno 2022 geen accommodatie 
meer en bijna geen leden, zijn in feite afhankelijk van 1 sponsor 
en daar tegenover is de Voetbalvereniging UD een grote club 
met veel jeugdleden, een moderne accommodatie en gezonde 
financiële huishouding. 

Als belangrijke thema’s komen naar voren het gebrek aan 
bestuurlijk kader, vier clubs hebben een plek in het bestuur niet 
ingevuld, enkele lossen dit op met toekennen van 
dubbelfuncties, wat in de praktijk niet echt een oplossing is. 
Verder komt ook het gebrek aan jeugdleden bij een drietal 
clubs naar voren bij zowel Wevo’70, O.D.I. als de 
tennisvereniging TCW valt dit op. Het wordt als lastig ervaren 
om hele kleine groepen goed op te vangen en de juiste training 
aan te bieden, het is niet fijn om met meerdere clubs in 
dezelfde vijver te vissen. Volgens de laatste demografische 
cijfers stijgt het leerlingenaantal anno 2021 weer bij de 
kleutergroepen, dat is mooi! 

Verder komt ook naar voren dat het moeilijk is deskundige 
jeugdtrainers te vinden, er is een groot tekort en degene die er 
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nog is, is vaak te weinig opgeleid om de taak te verantwoord te 
kunnen doen. Elke vereniging worstelt hiermee en de vraag 
komt sterk naar voren hoe dit met elkaar op te kunnen lossen? 
Met elkaar zijn alle bestuurders het erover eens dat er meer 
structureel overleg m.b.t. de sport zou moeten komen: op dit 
moment is er te weinig onderling contact en dat is er ook met 
de Gemeente. Er is dan wel een sportakkoord en er zijn ook wel 
sportcoaches, doch de verenigingen hebben hier geen kennis 
van en merken te weinig ondersteuning van bijvoorbeeld 
aangestelde coaches voor de sport. 

Na een eerste gezamenlijk overleg hebben Brenda Ogink en 
Patrick Kok namens de sport een eigen presentatie gegeven 
voor de werkgroep Sport van Mijn Dorp Weerselo 2030! Hierin 
brengen ze allereerst naar voren hoe de situatie anno 2022 is. 
Als uitdagingen in de huidige situatie komen naar voren: dat het 
lastig is leden te binden, kinderen aan het sporten te krijgen, 
goede trainers te vinden en vrijwilligers te werven en te 
behouden. 

Hun zicht op de toekomst gaat vooral over 3 onderwerpen: 
allereerst over Sporten voor de Jeugd, Vervolgens over 
mogelijke samenwerkingsvormen voor de verenigingen en 
tenslotte de gedachten over een nieuwe wijze van benutten 
van sportaccommodaties, bijvoorbeeld met meerdere clubs. 

Wat betreft de opvang van de jeugd wordt gedacht aan een 
combinatie-lidmaatschap, waarbij een concrete tak van sport 
gecombineerd wordt met bewegingslessen ter verbetering van 
de basismotoriek. Verder het idee als vereniging 

trainerscursussen aan te bieden voor trainingen aan de jongere 
jeugd en hiervoor een nette vergoeding te geven die te 
vergelijken is met de horeca en of de supermarkt. Een volgend 
idee is om trainers aan te trekken die meerdere verenigingen 
kunnen bedienen bijv. ODI combineren met Volleybal van 
Wevo’70. Ook wordt gedacht aan laagdrempelige beweeguren 
in het kader van de BSO. 

Wat betreft de samenwerking van verenigingen wordt gedacht 
aan een verenigings-manager voor meerdere clubs voor 
naschoolse sportactiviteiten en organisatie van toernooien. 
Verder zou meer samenwerking kunnen op gebied van 
bestuursniveau bijvoorbeeld voor binnenhalen van subsidies en 
gezamenlijke inkoop. Hiervoor zou 1 persoon voor meerdere 
verenigingen veel betekenis kunnen hebben! 

Wat betreft de coördinatie en communicatie zou volgens 
Brenda en Patrick ook flinke winst gemaakt kunnen worden 
door met alle verenigingen gebruik te maken van dezelfde 
programma’s voor ledenbestand bijvoorbeeld en het beheer 
van de financiën. Verder zou een Sport-app voor Weerselo 
zeker veel winst kunnen opleveren, alleen al in het kader van de 
PR. 

Samenvattend: 

Na een tweetal presentaties en boeiende gesprekken valt op 
dat er veel betrokkenheid is binnen de Sport om in Weerselo 
met elkaar positief aan de toekomst te werken! 
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5.1.3 Schema met Ambitie en Uitvoeringsplannen Sport 

 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde 
initiatiefnemer. 

Sterke punten Sportaanbod van meerdere verenigingen 
en twee ondernemers. Keuze 
verschillende sporten mogelijk voor jong 
en oud. 
 

Breed aanbod in Weerselo: jong en oud. 
Grotere keuzevrijheid. 
Meer sportdeelnemers. 
 
 

Weerselose sportaanbieders: 
Structureel overleg over het totale 
sportaanbod. 
Ism verenigingen, sportaanbieders en 
buurtsportcoach Gemeente. 
Zie voorbeeld: Sportdorp 

 Voldoende accommodaties voor de nu 
populaire binnen- en buitensporten.  
 

Sportaccommodaties up to date: zowel 
sportspecifiek als qua uitstraling, 
veiligheid enz. 
Sportaccommodaties zoveel mogelijk 
gecombineerd (multifunctioneel). 
Bezetting overdag, ‘s avonds en in 
weekenden hoog. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Advies inwinnen van sportbonden en -
koepels over actuele eisen. 
Overleg Gemeente over mogelijkheden. 
 

 Veel vrijwilligers dragen bij aan beheer 
en onderhoud van sportaccommodaties. 
 

Efficiënter inzet van vrijwilligers door 
combineren van accommodaties. 
Gezamenlijke werving, ondersteuning en 
uitwisseling vrijwilligers. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Centrale afspraken over inzet 
vrijwilligers. 
Overleg met buurtcoach Gemeente 
 

 Lichte groei van bevolking door 
meerdere lokale bouwprojecten 
Groter aanbod jeugdleden vanaf 2022 

Het sportbeleid en -voorzieningen zijn up 
to date  
Aandacht voor groei en verandering van 
samenstelling van de bevolking o.a. 
vergrijzing 
 

Weerselose sportaanbieders: 
Jaarlijks overleg over actualisatie van 
sportbeleid en de sportvoorzieningen. 
Met sportclubs, Dorpsraad en 
Gemeente. 

https://www.youtube.com/watch?v=7p2ODfnaOfo
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Zwakke punten Thans per sportaccommodatie in 
verhouding een hoog en zeer 
verschillend energieverbruik o.g.v. 
beperkte duurzaamheid. 
 
 

Sportaccommodaties voldoen aan de 
2030 duurzaamheidsdoelstellingen van 
de overheid voor o.a. CO2 en energie. 
Zie ook het overheidsbeleid: Routekaart 
Verduurzaming Sport 

Eigenaren, besturen van 
accommodaties: 
Projectgroep verduurzaming sport. 
Samenwerkingsverband tussen adviseurs 
uit sportsector en Gemeente. 
 
 

 Geen tot weinig overleg over aanschaf 
van sportmaterialen in algemene zin: 
geen visie m.b.t. sportontwikkeling 
 

Kwalitatieve en duurzame 
sportmaterialen.  
Inkoop vanuit visie m.b.t. 
sportontwikkeling. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Samenwerkingsverband tussen 
verenigingen, school, sponsoren, 
sportcoaches Gemeente. 
 

 Veel verenigingen zijn intern gericht en 
hebben een tekort aan bestuursleden.  
Het is lastig elke bestuursfunctie in te 
vullen. Echt een probleem. 
Clubs zijn traditioneel en intern gericht.  
 

Clubs werken samen 
Clubs combineren bestuursfuncties 
Omnisportbenadering biedt kansen:  
Zie ook: 
Voorbeeld Arcen. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Overkoepelend overleg over 
reorganisatie van structuur van lokale 
verenigingen.  
Overleg tussen alle clubs en met 
Dorpsraad en Gemeente. 
 

 Samenwerking met ondernemers m.b.t. 
sponsoring: thans weinig structuur, sterk 
wisselend per jaar en sport en niet open.  
 

Sponsoring volgens beleid: 
Bredere opzet 
Transparant 
Verdeling per club 
Duidelijke afspraken 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Sponsorcommissie voert i.o.m. de 
ondernemers en sport, transparant 
sponsorbeleid uit voor alle clubs in 
Weerselo.  

 Visie omtrent doelen van bewegen en 
sport wordt niet expliciet benoemd en 
vrijwel niet gedeeld: te weinig 
raakvlakken met het gemeentelijk beleid. 

Het lokale sportoverleg wordt jaarlijks 
getoetst aan het sport-akkoord van de 
gemeente Dinkelland. 

Weerselose sportverenigingen: 
Toetsing van de visie met input van 
sportkoepels, van de buurtsportcoaches 
en van het sportbeleid van de Gemeente. 

https://www.duurzamesportsector.nl/routekaart-verduurzaming-sport/
https://www.duurzamesportsector.nl/routekaart-verduurzaming-sport/
https://www.dev-arcen.nl/wp-content/uploads/devarcen/QA_Omnivereniging_v2.pdf
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Kansen Samenwerking tussen sportverenigingen: 
ondersteuning in sport- en 
bewegingsactiviteiten voor jeugdleden. 
 

Goede samenwerking tussen 
verenigingen en sportvoorzieningen 
m.b.v. professioneel opgeleide 
jeugdtrainers en sportdocenten. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Werkgroep voorzieningen en sport 
m.b.v. sport-buurtcoach om de 
jeugdopleiding centraal te stellen. 
 

 Begeleiding jeugd en kader vraagt veel 
inzet van jeugdleiders, sportdocenten en 
trainers 
Beperkte samenwerking clubs bij 
sportondersteuning van jeugdleden. 
Geen gezamenlijk jeugdsportbeleid.  
 

Gezamenlijke werving, professionele 
opleiding en uitwisseling van sportkader 
en jeugdleiders 
Kwaliteit jeugdsport centraal met 
doorgaande sportlijn van onderwijs naar 
verenigingen 
Zie ook BoesCoolFit in Oldenzaal. 

Weerselose sportverenigingen: 
Afspraken over sportkader, jeugdleiders, 
doorgaande sportlijn, 
sportstimuleringsplan. 
Overleg met Gemeente, Onderwijs, 
Welzijn en Sport o.g.v. lokaal sport-
akkoord. 
 

 Meer verbindingen mogelijk tussen 
sportverenigingen en school: inhoudelijk 
nu nog een gebrekkige samenwerking. 
 

Goede kennis en vaardigheden bij 
kaderleden, jeugdtrainers- en leiders. 
Bewegen staat centraal. 
 

Weerselose sportverenigingen: 
Projectgroep, namens de lokale 
sportverenigingen samen met 
Dorpsraad, sportspecialisten en 
vrijwilligers. 
 

 Beperkte mogelijkheden voor gebruik 
sportaccommodaties door schooljeugd. 
Beperkte verbindingen tussen clubs en 
school. 
Kansen voor meer sportactiviteiten door 
schooljeugd. 

Meer gebruik van sportaccommodaties 
en schoolomgeving, o.a. speelplaats. 
Samenwerking tussen school, ouders, 
clubs en buitenschoolse opvang. 
 
 

Basisschool: 
Met Sport en met buitenschoolse opvang 
o.a. kinderopvangcentrum ontwikkelen 
van het activiteitenplan voor 
schooljeugd. 
In samenwerking met Dorpsraad, 
sportspecialisten en vrijwilligers. 
 
 

https://www.boescoolfit.nl/
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde 
initiatiefnemer. 

 Communicatie vanuit Sport met het dorp 
kan beter.  
Het Beukske wordt thans ervaren als te 
beperkt middel in deze tijd. 

Passende communicatiemiddelen: meer 
digitaal o.a. middels mail en internet: De 
dorps-app is uitgegroeid tot een 
adequaat middel. 

Weerselose sportverenigingen: 
Advies- en werkgroep m.b.t. digitaal 
netwerk voor sport en het dorp. 
Voor delen van actuele informatie. 
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5.2 Thema: Zorg en Welzijn 

 

5.2.1 Introductie 

Voor dit thema is gekeken naar de huidige en toekomstige 

voorzieningen voor zorg en welzijn in Weerselo. Een belangrijke 

trend is dat het percentage ouderen in 2030 groter zal zijn en 

daarmee het percentage jongeren minder. Dit heeft gevolgen voor 

de omvang en complexiteit van de zorgvraag en het aanbod.  

De werkgroep Mijn Weerselo 2030! heeft een aantal personen uit 

het veld geïnterviewd om relevante informatie over dit thema in te 

zamelen. Hieruit bleek dat Weerselo over een relatief breed 

eerstelijns zorgaanbod door professionele aanbieders beschikt. Wel 

is het onzeker of het aanbod in de toekomst zo breed kan blijven. 

Misschien is een huisarts of een apotheek in het eigen dorp in de 

toekomst geen vanzelfsprekendheid meer wat het langer 

thuiswonen voor ouderen moeilijker maakt. 

Voor het welzijnsaanbod blijkt dat Weerselo veel minder goed 

bedeeld is. Voor jongeren ontbreken essentiële voorzieningen. Voor 

de groeiende groep ouderen zijn extra welzijnsvoorzieningen 

gewenst om langer zelfstandig te kunnen functioneren. Voor het 

welzijn van jong en oud zou een belangrijke inhaalslag gemaakt 

moeten worden. Het werven van voldoende vrijwilligers voor zorg 

en welzijn blijft een uitdaging. 

 

De Dorpsbieb Weerselo is geopend in 2018 en het draagvlak is 

duidelijk gebleken. Het zit op een eigen ”stekkie” in Het Trefpunt 

met veel reuring en is op meerdere dagdelen open. Velen hebben 

de weg weten te vinden voor boeken, een lezing of een bezoek aan 

het repair-café. In de toekomst blijft de boeken uitleen de 

kernactiviteit maar er is ook vraag naar nieuwe welzijnsactiviteiten. 

Hiervoor zijn extra middelen nodig zoals budget, ruimtes en 

vrijwilligers. Met uitbreiding van Weerselo is het nodig om het 

voorzieningenniveau in de pas laten lopen. Dit vraagt om een goede 

afstemming tussen Het Trefpunt en de Dorpsbieb. 

In de toekomst zullen inwoners het als een voordeel zien als zorg en 

welzijn zoveel mogelijk in het dorp geboden worden. De  

samenwerking van huisartsen met andere zorgverleners en de 

Gemeente wordt hiervoor steeds belangrijker. Preventie, een 

gezonde leefstijl en digitale zorg gaan een grotere rol gaan spelen 

om te voorkomen dat we vaak een beroep moeten doen op de 

gezondheidszorg. Goede voorzieningen in het dorp als 

ontmoetingspunten, fitness en wandelommetjes helpen mee aan 

een Positieve Gezondheid. Tenslotte is door de werkgroep bekeken 

of een zorgcoöperatie naar het voorbeeld in Geesteren zinvol en 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiylaiRGuRon0sili3L04SWRtUhK4fCPW23NkzVXbPjXfbUE6SbUsW0oaAm9sEALw_wcB
https://www.samenvoorelkaar.nl/nieuws/1270-mijn-geesteren-2030-volop-actief
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haalbaar zou zijn voor Weerselo. Bij een zorgcoöperatie nemen de 

inwoners het heft in handen om zelf de zorg in het dorp te 

organiseren. Deze optie blijft open mocht blijken dat er in de 

toekomst draagvlak voor is.  

  
W

e
lz

ijn
 v

an
 o

u
d

er
en

 



39 
 

5.2.2 Schema met Ambitie en Uitvoeringsplannen Zorg en Welzijn 

 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Zorg    

Sterke punten Er is een breed aanbod van 1elijns zorg en 
thuiszorg in het dorp Weerselo.  
St. Jozef biedt somatische zorg en veilige 
woonomgeving aan mensen met 
dementie. Er is intensieve samenwerking 
van huisarts met fysiotherapeut 
/echografist in Gezondheidscentrum 
Weerselo. De Gemeente krijgt steeds 
meer zorgverantwoordelijkheden 
toegewezen. Het zorgaanbod in kleine 
kernen komt wel onder druk o.a. door de 
eisen van de Zorgverzekeraars.  

Het zorgaanbod van diensten en 
voorzieningen in Weerselo is goed 
afgestemd op de zorgvraag van inwoners, 
met het huisartsenteam als spil.   
Het zorgaanbod wordt dicht in de buurt 
van patiënten georganiseerd. 

Huisartsenteam: 
De zorgvraag in Weerselo monitoren en 
het inspelen op veranderingen ervan in 
samenwerking met betrokken organisaties 
(Wijkverpleging, professionele 
zorgaanbieders, Gemeente, 
Zorgverzekeraars, Dorpsraad enz.).  

Zwakke punten Er is soms onduidelijkheid over bij wie 
men moet zijn met vragen over zorg op 
maat, ondersteuning aan huis, jeugdzorg 
enz. Inzet van een dorpsondersteuner is 
gewenst. 
 

Inwoners kunnen persoonlijk advies 
krijgen voor de zorgvraag in hun 
thuissituatie.  
Er is hiervoor een dorpsondersteuner in 
Weerselo (zoals in Saasveld) die het 
sociale domein overziet.  

Gemeente Dinkelland: 
Overleg met het huisartsen-team en de 
Dorpsraad over: Het aanstellen van een 
dorpsondersteuner in Weerselo (zoals in 
Saasveld) die het sociale domein overziet, 
zelfstandig functioneert in de nulde lijn en 
als meerwaarde heeft: 

• zelfstandig psychosociale 
problematiek oplossen wat niet bij de 
huisarts hoort;  

• de principes van Positieve Gezondheid 
perfect inzetten om patiënten 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiylaiRGuRon0sili3L04SWRtUhK4fCPW23NkzVXbPjXfbUE6SbUsW0oaAm9sEALw_wcB
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

zelfinzicht te geven in zijn/haar 
problematiek; 

• zelfredzaamheid van inwoners 
hierdoor verhogen, kortom preventief;  

• door korte lijnen met praktijk-
ondersteuner/huisarts “zorg op maat” 
afstemmen als toch blijkt dat er meer 
nodig is. 

Dorpsraad: 
Duidelijke zorgwijzer voor Weerselo laten 
opstellen en publiceren. 
(flyer/Beukske/app) 

Kansen Het aantal oudere patiënten met een 
zorgvraag neemt toe.  
Daarnaast stijgt ook de zorgbehoefte van 
patiënten met chronische aandoeningen.  
Er zijn kansen voor anderhalvelijnszorg 
buiten de muren van het ziekenhuis, door 
intensieve samenwerking van huisartsen 
en medisch specialisten.  
 

Meer anderhalvelijnszorg onderbrengen in 
Weerselo. Anderhalvelijnszorg is medische 
ziekenhuiszorg ondergebracht bij de 
huisarts of in speciale centra, 
laagdrempelig en dichtbij huis, om 
(onnodige) doorverwijzingen naar het 
ziekenhuis te voorkomen. Met als 
uitgangspunt het belang van de patiënt. 

Huisartsenteam: 
Relevante anderhalvelijnszorg toevoegen 
aan het zorgaanbod in Weerselo. 
Bijvoorbeeld ouderengeneeskunde. 

Bedreigingen  Er wordt een tekort aan vrijwilligers, 
mantelzorgers en zorgprofessionals 
verwacht. 

Er is een tweesporen benadering: 

• Er vindt permanent actieve werving 
plaats onder diverse doelgroepen. 
(aanbodvergroting) 

• Een gezonde leefstijl is de norm 
geworden in Weerselo waardoor men 
minder vaak een beroep op de zorg 
hoeft te doen (vraagbeperking) 

Inwoners van Weerselo: 
Werken aan de Positieve Gezondheid. 
Meer digitale zorg gebruiken.  
 
Zorgaanbieders: 
Actief blijven werven van vrijwilligers, 
mantelzorgers en zorgprofessionals. 
 

Welzijn    

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiylaiRGuRon0sili3L04SWRtUhK4fCPW23NkzVXbPjXfbUE6SbUsW0oaAm9sEALw_wcB
https://www.bibliotheekdinkelland.nl/ontdek-de-bieb/detail/770-digivitaler-digitale-zorg-dichterbij
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Sterke punten In de voormalige pastorie is een 
dagbesteding voor thuiswonende mensen 
met een WMO-indicatie. 

Dagbesteding met voldoende capaciteit in 
Weerselo, voor eenieder toegankelijk. 

SWTD Dinkelland/ Dorpsondersteuner: 
De dagbesteding in Weerselo 
laagdrempelig maken en in stand houden 
ism betrokken organisaties (bv. Sint-
Maarten)  

 De Dorpsbieb heeft een fraaie 
boekencollectie voor de uitleen als 
kernactiviteit. De uitleen is laagdrempelig 
zonder registratie. Op diverse plaatsen in 
het dorp staan kasten met zwerfboeken. 
Aanvullend is er een afhaalpunt voor 
boeken van de Bibliotheek Dinkelland. 

Een boekencollectie die goed aansluit op 
lokale vraag en behoefte van jong en oud.  
Veel keuzemogelijkheden op gebied van 
lezen en welzijn. Behoud van de 
laagdrempelige service en van de kasten 
met zwerfboeken. Afhaalpunt voor boeken 
van de Bibliotheek Dinkelland blijft. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
De collectie en dienstverlening van de 
Dorpsbieb blijven vernieuwen binnen de 
financiële ruimte en afgestemd op de 
vraag uit Weerselo. 

 De Dorpsbieb heeft een goed contact met 
de Stichting Heemkunde “De oale 
Gemeente Weersel” over waardevolle 
boeken met historische of educatieve 
onderwerpen. De Heemkunde is de 
schatbewaarder van historisch erfgoed. 

Er is nauwe samenwerking bij 
onderwerpen als de inlevering van 
boeken, beoordeling c.q. controle m.b.t. 
historische en educatieve waarde.  
Er is ook een goede band met de 
Aloysiusschool. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Periodiek overleg over gezamenlijke 
raakvlakken met de Heemkunde en de 
Aloysiusschool. Bijvoorbeeld deelname 
aan boekenmarkten. 

Zwakke punten Er is bij inwoners onbekendheid welke 
mogelijkheden er zijn voor het vervoer van 
deur tot deur. Mantelzorgers nemen 
daardoor vaak het vervoer op zich.  
Bij een WMO- of WLZ-indicatie regelen 
resp. de Gemeente en de Zorginstelling 
het vervoer naar en van de dagbesteding. 

Vervoer middels goede ov-buslijnen, 
aangevuld met vervoer van deur tot deur.  
Beschikbaar en gemakkelijk vindbaar voor 
doelgroepen.  

SWTD Dinkelland/ Dorpsondersteuner: 
Met doelgroepen, die niet over een 
indicatie beschikken, gericht 
communiceren over vervoers-
mogelijkheden incl. van deur tot deur en 
de nieuwe reisapp “Goan”. 

 De communicatie van de Dorpsbieb is 
beperkt: via website is nog te weinig 
inzicht in aantallen bezoekers en boeken. 
Het Beukske wordt minder gelezen door 
de jongeren. 

Website met directe link naar de 
Dorpsapp. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Dorpsapp inzetten als extra 
communicatiemiddel. 

https://www.zorggroepsintmaarten.nl/welzijn-en-dagbesteding/overzicht-dagvoorzieningen/dagbesteding-in-weerselo/
https://www.goan.nl/
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

 De Dorpsbieb is afhankelijk van Het 
Trefpunt voor wat betreft ingang, sleutel 
en openingstijden. Dit geeft beperkingen.  

Dorpsbieb heeft een herkenbare en 
toegankelijke plek in Het Trefpunt als 
Kulturhus. Met eigen ingang en ruimte 
voor nieuwe activiteiten. Het voorterrein 
van het Trefpunt is verbeterd. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Overleg over mogelijkheden met Het 
Trefpunt bestuur en met SWTD.  

 De Stichting Dorpsbieb Weerselo 
verzamelt zelf haar financiële middelen uit 
verschillende bronnen zoals 
boekenverkoop, subsidies en sponsoren.   

Voldoende financiële middelen om de 
dienstverlening in de pas te laten lopen 
met de veranderende en de groeiende 
vraag uit Weerselo. Met het Trefpunt als 
Kulturhus met inzet van personeel, 
bestuur van de Dorpsbieb en de 
vrijwilligers. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Aanboren van voldoende financiële 
middelen voor de groeiende vraag. 
Contact met de Dorpsraad, Het Trefpunt 
en Vrienden van het Stift. 

Kansen In de diverse omliggende dorpen worden 
dorpshuiskamers en eettafels 
georganiseerd die vereenzaming helpen 
tegengaan. Een soort huiskamer, 
laagdrempelig met dagbesteding is 
gewenst voor Weerselo. 
 

Thuiswonende ouderen in Weerselo 
blijven langer zelfstandig functioneren 
door meer sociale contacten (samen eten, 
ontmoeten en ontspannen). 

SWTD Dinkelland/ Dorpsondersteuner: 
Een laagdrempelige Dorpshuiskamer met 
Open Eettafel  opzetten ism betrokken 
partijen in het dorp (bv. Ondernemers ) 
 

 De Dorpsbieb heeft als ook als doel om 
welzijnsactiviteiten aan te bieden.  
Een voorbeeld is het repair-cafe. 

Aanbod van meer lees- en welzijns-
activiteiten voor alle leeftijden, zoals een 
leeskring, een boekbespreking, een 
koffieochtend met ouderen, handwerken.  

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden 
i.s.m. met betrokken partijen bv. het 
bestuur van Het Trefpunt, ouderencontact 
en SWTD, de basisschool, de Dorpsraad. 
 

 Talenten op gebied van taal, muziek, zang 
en kunst hebben geen podium om op te 
treden. 

Er is jaarlijks een programma met 
optredens van talenten op een klein 
podium in Weerselo. 

Stichting Dorpsbieb Weerselo: 
Opzetten van een werkgroep “Talenten op 
het podium”. 
 

https://swtd.nl/ons-aanbod/senioren/dorpshuiskamer/
https://swtd.nl/ons-aanbod/senioren/open-eettafels/
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

 Taal als het communicatiemiddel ook om 
taligheid in de breedste zin te stimuleren 
o.a. voor het invullen van formulieren of 
omgaan met internet. 
 

Taallessen o.a. voor statushouders, 
gegeven door vrijwilligers. 
 

Stichting Dorpsbieb Weerselo:  
Overleg over mogelijkheden met SWTD als 
stimulator van Welzijnsactiviteiten 
namens de Gemeente. 
Zie ook: Taalpunt Dinkelland 

Bedreigingen  Bij jongeren is een relatief hoog gebruik 
van middelen als alcohol, drugs, lachgas en 
sigaretten dat leidt tot gezondheids-
schade, vandalisme, criminaliteit en 
gevaarlijk verkeersgedrag.  
Daarnaast blijkt een deel van de jongeren 
een conditiegebrek te hebben.   

De sociale omgeving van jongeren in 
Weerselo is op een positieve manier 
veranderd waardoor minder middelen 
worden gebruikt.  
De risicofactoren in de omgeving zijn 
beperkt en de beschermende factoren zijn 
versterkt. De nadruk ligt hierbij op vrije 
tijd, gezin, school en de peergroep 
(vrienden en leeftijdsgenoten).  
Zie ook: Opgroeien in een Kansrijke 
Omgeving. 

Gemeente Dinkelland: 
Een preventieprogramma opzetten in 
Weerselo samen met jongeren, school, 
ouders en andere lokale partners. 
Pilotprogramma, gericht op afname van 
alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder 
jongeren. 
Zie ook: IJslands preventiemodel in de 
gemeente Dinkelland 
 

 Er is geen cultuurvoorziening voor 
jongeren in Weerselo, als alternatief naast 
de keten. Mede door de digitalisering 
hebben de jongeren van nu te maken met 
heel veel verschillende prikkels, 
supersnelle veranderingen die leiden tot 
sociaal isolement, extra onzekerheid en 
een kwetsbare positie. 

Een permanent cultuurprogramma voor 
en door jongeren om kennis te maken met 
allerlei inspirerende cultuurvormen zoals 
muziek, kunst, theater, dans, film, erfgoed, 
geschiedenis en natuurbehoud. Met 
uitdagende workshops, lezingen en  
activiteiten om inzicht en sociale 
vaardigheden te ontwikkelen en 
eenzaamheid tegen te gaan. 
Met een eigen jongerenruimte in het dorp. 
Zie ook: Prins Bernhard Cultuurfonds 

Gemeente Dinkelland (betr. wethouder): 
Een cultuurvoorziening voor en met 
jongeren in Weerselo opzetten.  
In samenwerking met betrokken 
organisaties in Weerselo (bv. WTV, OCW, 
ANBI enz.). 
Opzet in samenhang met bovenstaand 
preventieprogramma. 
Zie ook: 
LKCA  
Voorbeeld Deurningen 

 

https://www.bibliotheekdinkelland.nl/ontdek-de-bieb/detail/703-taalpunt-dinkelland
https://vimeo.com/541526450?embedded=true&source=video_title&owner=23569237
https://vimeo.com/541526450?embedded=true&source=video_title&owner=23569237
https://www.dinkelland.nl/ijslands-preventiemodel-ingezet-de-gemeente-dinkelland
https://www.dinkelland.nl/ijslands-preventiemodel-ingezet-de-gemeente-dinkelland
https://www.cultuurfonds.nl/educatie#414
https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-jongeren/#:~:text=Kunst%20en%20cultuur%20zijn%20belangrijk%20voor%20de%20identiteitsontwikkeling%20van%20jongeren.&text=Door%20de%20digitalisering%20hebben%20jongeren,cultuur%20jongeren%20tot%20steun%20zijn.
https://www.tubantia.nl/dinkelland/eindelijk-51-jarig-hades-in-deurningen-kan-jubileum-vieren~a96d6c06/
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6 Doelstelling TOEKOMSTBESTENDIG 

 

6.1 Thema: Wonen 

 

6.1.1 Introductie 

Voor het thema “Wonen” zijn 4 onderwerpen gekozen: wonen & 

leefomgeving, duurzaamheid, woningaanbod en wonen met zorg. 

Deze onderwerpen zijn besproken met een groep (5 mensen) 

Weerseloërs met verschillende achtergronden en in verschillende 

fases van hun leven. In deze groep is een open discussie gevoerd en 

op basis daarvan is een SWOT-analyse opgesteld. Daarnaast zijn de 

2 werkgroep leden in overleg met ambtenaren en de politiek om 

een bredere kijk op de onderwerpen te ontwikkelen. 

Voldoende aanbod in woningen wordt gezien als essentieel voor de 

leefbaarheid van Weerselo. Voldoende woningen betekent dat 

jongeren ook in Weerselo kunnen (blijven) wonen, waardoor er ook 

weer nieuwe aanwas zal zijn voor school, sport en cultuur. Het 

bleek dat er een gevarieerde vraag was, dus er zal ook een 

gevarieerd aanbod moeten zijn, betaalbare rijtjes, 2-onder-1-kap en 

vrijstaande woningen, grote kavels. 

Door het lange proces is op sommige onderwerpen de ambitie al 

ingehaald door de realiteit. Een knelpunt dat vooral naar voren 

kwam, was dat er onvoldoende aanbod was om te bouwen in 

Weerselo. De ontwikkeling van het Spikkert heeft ernstige 

vertraging opgelopen en dit heeft zijn weerslag op het totale 

woningaanbod in Weerselo. Echter, tijdens het proces van Mijn 

Weerselo 2030! zijn kavels de uitgegeven. Eveneens is gebruiken 

van een voorkeursbehandeling voor eigen inwoners een 

mogelijkheid geworden door een politiek besluit. 

Voor een deel van de starters is het te duur om nieuw te bouwen. 

De oudere, kleinere woningen (2-onder-1-kap) die vrijkomen door 

doorstroming zijn voor deze groep betaalbaarder. De 

belangstellenden voor de rijtjeswoningen hebben meer belang bij 

een kant-en-klare rijtjeswoning dan een kavel waarop ze een 

rijtjeswoning moeten bouwen met meerdere medebouwers. Om dit 

te bevorderen is in gesprek met de gemeente besloten dat wordt 

overwogen om de markt met een oplossing te laten komen voor de 

bouw van betaalbare rijtjeswoningen. 
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Verduurzaming van woningen is volgens de algemene tendens een 

zaak voor individuele huiseigenaren waarvoor zij zelf hun eigen 

afwegingen maken.  De Stichting Duurzaam Weerselo adviseert 

bewoners van Weerselo over verduurzamingsmaatregelen en 

leningen die terugbetaald kunnen worden met hun besparing op de 

energiekosten. Dit is ook de stichting die voor het dorp de 

energietransitie begeleidt en daarom is er onder Mijn Weerselo 

2030! geen speciaal thema voor gemaakt. 

 

Voor het onderwerp Wonen met Zorg, zien we dat door 

verdergaande vergrijzing er meer vraag komt. Bewoners met een 

zorgvraag kunnen ook nu al niet altijd doorstromen naar een 

passende plek. Dat komt onder andere door onvoldoende 

samenspel tussen de Haerstee, de Aanleunwoningen en St Jozef. 

Knelpunten in doorstroming, overdracht, capaciteit en kwaliteit 

zouden in ‘de keten’ oplost kunnen worden door een gezamenlijke 

benadering te kiezen voor woonzorg.
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6.1.2 Schema met Ambities en Uitvoeringsplannen Wonen 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 

Wonen   Vetgedrukt hieronder: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Sterke kanten Vervolgplan (Spikkert 4) ligt klaar. Spikkert 4 in gang gezet na uitgifte 
Spikkert 3. 

Dorpsraad: 
Druk op de gemeente houden om hier 
voortgang te maken, desnoods door 
aanwenden extra middelen. 

Zwakke kanten Te weinig woningaanbod op de korte 
termijn. 

Er is voldoende betaalbaar woningaanbod 
als een goede mix van koop en huur. 

Dorpsraad: 
Tekort aan aanbod meten en tijdig 
signaleren, aandringen op extra middelen 
wanneer nodig.  

Kansen • Particulier initiatief kan ruimte bieden 
voor extra woningen in Weerselo. 

• Locaties binnen de komgrens 
(inbreiding). 

Waar mogelijk zijn particuliere initiatieven 
gestart en zijn mogelijkheden voor 
inbreiding benut. 

Dorpsraad: 
Inbreidingsmogelijkheden en particuliere 
initiatieven agenderen bij de Gemeente. 
Aandringen op aanpassing 
gemeentebeleid, als dit de ontwikkeling 
ten goede komt. 
 

 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) is een lastige procedure. 
De uitgifteprocedure is er niet op 
ingesteld om individuen net zoveel kans 
te geven als groepen. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
is laagdrempelig. 
Gelijke kansen voor individuen en 
groepen. 

Dorpsraad: 
In overleg met de Gemeente over 
verbetering CPO-procedure. 

 Rijtjeswoningen samen ontwikkelen vergt 
veel energie, kennis en overleg.  
Daarbij weten mensen voor de tijd niet 
waar zij aan toe zijn qua kosten. 
 

Bouwen van rijtjeswoningen is 
gemakkelijker en toegankelijker. 

Gemeente Dinkelland: 
Proef met een uitvraag/aanbesteding van 
een rijtje, om de markt met oplossingen 
te laten komen. 
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 

Bedreigingen Windturbines en zonnevelden ontsieren 
het landschap en zijn onwenselijke 
vervuiling van het mooie buitengebied. 

Maatregelen die getroffen worden, 
hebben voldoende draagvlak van de 
Weerseloërs. 

Duurzaam Weerselo: 
In gesprek blijven met de Gemeente over 
te nemen maatregelen. 

 Stikstof zet een rem op ontwikkelingen. 
Deze verlopen daardoor erg lang en 
problemen zijn soms niet tijdig voorzien. 

Bestemmingsplannen zijn voldoende 
doorgerekend en afgedekt, zodat verdere 
vertraging en verrassingen voorkomen 
worden. 

Dorpsraad: 
Druk houden op de Gemeente voor een 
vlotte ontwikkeling van 
bestemmingsplannen. 

 Kopers van buiten Weerselo, waardoor de 
eigen bevolking minder kans heeft. 

Voldoende aanbod waardoor 
concurrentie niet meer van toepassing is. 
Eventueel voorkeursbeleid voor de eigen 
inwoners.  
 

Dorpsraad: 
Aandringen op voldoende bouwgrond. Dit 
is in de eerste plaats het probleem. Als 
het juridisch toelaatbaar is, aandringen bij 
de gemeente op een inschrijflijst. 
 
 
 
 
 

Wonen met zorg    

Sterke punten Weerselo beschikt over diverse 
zorgwoonvormen voor lichte, 
middelzware en zware zorgvraag. 
(Haerstee, Aanleunwoningen, Sint Jozef). 
De samenhang en de doorstroming zijn 
echter onvoldoende. 
 

Bewoners met een zorgvraag stromen 
goed door naar een passende plek en er 
zijn voldoende plekken.  
Aanleunwoningen zijn opgewaardeerd en 
zijn weer beschikbaar voor de doelgroep. 
Doorstroming van ouderen biedt nieuwe 
woningkansen voor jongeren. 

Mijande en Sint-Maarten:  
Samenhangende woonzorg gaan 
aanbieden vanuit de Haerstee, de 
Aanleunwoningen en St Jozef.  
Knelpunten als doorstroming, overdracht, 
capaciteit en kwaliteit samen in ‘de keten’ 
oplossen.  
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 

Zwakte punten De behoefte aan passende woonruimte in 
Weerselo voor mensen met een lichte 
zorgvraag zal stijgen.   
Dit betreft mensen met lichte 
gezondheidsklachten, waarvoor weinig of 
geen aanvullende zorg of ondersteuning 
nodig is.  
De levensloopbestendige woningen op 
het Hoikinck zijn relatief duur. 

Inwoners met een lichte zorgvraag 
hebben de mogelijkheid om in een 
levensloopgeschikte woning te wonen: 
nieuw of geschikt gemaakt, betaalbaar, 
gelijkvloers en dichtbij voorzieningen, 
waarin men ook nog zelfstandig kan 
wonen als de gezondheid wat verder 
achteruitgaat. 

Inwoners met een lichte zorgvraag: 
Tijdig contact leggen met een wooncoach 
om mee te denken over de woonsituatie. 
Mogelijkheden nagaan om het initiatief te 
nemen voor een project met Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. 
 
 

 Bepaalde doelgroepen komen bijna niet 
aan bod voor een passende woning 
doordat veel wordt overgelaten aan de 
markt. Bijvoorbeeld senioren met een 
lichte zorgvraag komen moeilijk aan bod. 

Het woningbeleid van de Gemeente 
voorziet ook in de eigen, lokale 
woningbehoefte van de verschillende 
doelgroepen in Weerselo. 

Gemeente: 
Meer regie voeren op de ontwikkeling, 
beschikbaarheid en toewijzing van 
passende woningen in Weerselo.  
Mijande: 
Toelatingscriteria hanteren voor nieuwe 
bewoners in het Aanleuncomplex. 
 

Kansen De behoefte aan woonruimte in Weerselo 
voor mensen met een middelzware 
zorgvraag zal stijgen.  
Dit betreft vooral ouderen met 
somatische en/of beginnende 
psychogeriatrische klachten (dementie). 
Veel ouderen blijken pas in een te laat 
stadium op zoek te gaan naar intramurale 
zorg met als gevolg wachttijden. 

De beschikbaarheid van 
levensloopgeschikte woonruimte met 
professionele zorg nabij is afgestemd op 
de lokale behoefte in Weerselo.  
Dit is woonruimte in of nabij een 
zorgsteunpunt zoals een verpleeghuis of 
in de vorm van hofjes wonen met 
wijkverpleging. 

Mijande:  
a) Nieuwe kleinschalige 

woonzorginitiatieven ontwikkelen naar 
behoefte voor mensen met een 
middelzware zorgvraag. 

b) Ouderen met een middelzware 
zorgvraag beter bewust maken om 
tijdig te handelen m.b.t. hun 
woonsituatie; samen met 
zorgaanbieders en Gemeente. 
 

Bedreigingen De groep ouderen met een zware 
zorgvraag zal toenemen.  

De intramurale woonzorgcapaciteit voor 
zware zorgvraag is afgestemd op de lokale 
behoefte in Weerselo, zodat de 

Sint-Maarten: 
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 2022  
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 

Dit betreft ouderen met dementie (PG), 
en/of met een zware somatische 
zorgvraag.  
 

wachttijden voor de ouderen acceptabel 
zijn.  
 

Tijdig inspelen op een eventueel stijgende 
trend van de wachttijden en zo nodig 
maatregelen treffen. 
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6.2 Thema: Ondernemen 

 

6.2.1 Introductie 

Via dit thema onderzoeken we welke invloed de lokale 

dorpseconomie heeft op de leefbaarheid van Weerselo.  

Het dorp kent op dit moment tal van grote en kleine 

ondernemingen en zelfstandigen die werkgelegenheid en inkomen 

bieden. Veel dorpsactiviteiten kunnen alleen georganiseerd worden 

dankzij lokale betrokkenheid van en sponsoring door ondernemers 

wat van grote maatschappelijke waarde is.  

Er is een Ondernemersvereniging Weerselo (OVW) die de 

gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden te 

behartigt. Voor veel dagelijkse boodschappen kunnen we in 

Weerselo terecht. Inwoners kunnen eraan meewerken om dit 

aanbod in stand te houden door klant te blijven of te worden en 

diensten af te nemen. De aanwezigheid van gezonde bedrijven, 

detailhandel en horeca blijkt daarom een belangrijke pijler onder de 

leefbaarheid van ons dorp. 

 

 

De Werkgroep Mijn Weerselo 2030! heeft onderzocht op welke 

manier een gezond ondernemersklimaat en de leefbaarheid in het 

dorp elkaar in de toekomst nog beter kunnen versterken. 

 

Sportsponsoring door ondernemers 
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6.2.2 Schema met Ambitie en Uitvoeringsplannen Ondernemen 

 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE 2021 
En de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt: de voorgestelde initiatiefnemer. 

Sterke punten De aanwezigheid van een 
supermarkt, enkele dorpswinkels en 
horecagelegenheden.  

De detailhandel en horeca blijven 
levensvatbaar en aantrekkelijk voor 
klanten. 

Detailhandel en (horeca)bedrijven:  
Blijven vernieuwen op een duurzame 
manier. 

 Er zijn relatief veel bedrijven die 
werkgelegenheid bieden. 
Voor het aanbod van stagiaires is een 
stagemarkt maar die heeft een 
tijdslimiet die beperkend werkt. 

Bedrijven kunnen voldoende 
gekwalificeerd personeel aantrekken of 
zelf opleiden. Voor inwoners van Weerselo 
bieden de bedrijven werkgelegenheid. 

Bedrijven:  
Stageplekken, afstudeeropdrachten, 
aangepaste werkplekken en 
werkleerplekken beschikbaar stellen.  

 De sponsoring door bedrijven is een 
gewaardeerde bijdrage aan de 
leefbaarheid van het dorp. 

Behoud van lokale betrokkenheid en 
sponsoring van dorpsactiviteiten en 
verenigingen. 

Bedrijven: 
Lokale betrokkenheid en sponsoring 
voortzetten. 
 

Zwakke punten Winkels en horecagelegenheden 
liggen verspreid over het dorp en 
versterken elkaar weinig.  

Gezelliger centrum en meer onderlinge 
versterking door bedrijven. 

Detailhandel en (horeca)bedrijven:  
Bedrijven maken hierin zelf keuzes.  

 Het is onduidelijk welke bedrijven op 
het bedrijventerrein zitten met name 
in de verzamelpanden en wat ze 
doen. 

Er zijn open dagen voor bedrijven om 
laagdrempelig kennis te maken met 
bedrijf, producten en medewerkers. 

OVW 
Organiseren van open bedrijvendagen. 

Kansen Er is weinig samenwerking tussen de 
OVW en de Dorpsraad Weerselo.  

De OVW en de Dorpsraad werken samen 
aan de uitvoering van de Dorpsvisie 
Weerselo 2030! 

Dorpsraad en OVW: 
Periodiek overleg tussen Dorpsraad en 
OVW. 
 

 



52 
 

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE 2021 
En de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN 
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt: de voorgestelde initiatiefnemer. 

 Grote ondernemersvereniging (OVW) 
met maar liefst 90 leden. 
 

De OVW behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van haar leden en zet zich in 
voor de leefbaarheid in het dorp. 

OVW en bedrijven: 
Kennis delen over onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang. 
Stimuleren van de verduurzaming.  
Het ondersteunen van dorpsactiviteiten. 

 De behoefte bij ondernemers aan 
bedrijfsruimtes voor opslag blijkt 
groter dan gedacht. 

Agrarische bedrijven die activiteiten 
beëindigen bieden ruimtes voor opslag.  

OVW: 
Inventariseren wat kan en mag. 

Bedreigingen Bedrijventerrein Echelpoel III is vol, 
terwijl er wel bedrijven in Weerselo 
zijn met uitbreidings-wensen. 

Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden 
voor bedrijven en startups. 

Gemeente Dinkelland:  
De langetermijnvisie voor 
bedrijventerreinen in Weerselo opstellen 
en uitvoeren in samenwerking met de 
OVW. 
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6.3 Thema: Onderwijs 

 

6.3.1 Introductie 

Het thema Onderwijs hebben we als werkgroep Mijn Weerselo 

2030! als eerste een groep betrokken deskundigen\ouders 

gevraagd samen stil te staan bij de huidige staat van het 

onderwijs in ons dorp en dan heb je het in feite alleen over het 

basisonderwijs op de Aloysiusschool, omdat de Stifts-school, als 

enige vorm van openbaar basisonderwijs, al jaren niet meer 

bestaat. Deze is in juni 2001 gesloten, omdat er nog maar 2 

leerlingen over waren, door veel onzekere omstandigheden, om 

de school alsnog een plek te geven. 

 

Onze concrete vraag aan de werkgroep onderwijs was: hoe is 

het met het onderwijs in ons dorp gesteld, welke 

verschijningsvormen heeft het en hoe is de huidige kwaliteit te 

omschrijven? De vervolgvraag die we stelden luidde: welke 

ambities kunnen jullie formuleren voor de komende jaren met 

als richtpunt 2030, hoe zal het onderwijs er in ons dorp dan 

uitzien en aan welke kwaliteiten denken jullie dan? Vervolgens 

komt de vraag wie kunnen we dan het beste inzetten, om aan 

de uitwerking van de ambitieuze plannen te werken, wie gaat 

ze realiseren? Eind september 2020 heeft de werkgroep 

onderwijs een presentatie verzorgd aan de werkgroep Mijn 

Weerselo 2030! met als kernvraag: Hoe is het nu en hoe kunnen 

we op weg in ons dorp richting de toekomst. Ze hebben 

gekozen voor een Sterkte-zwakte analyse om een helder beeld 

te scheppen. Zo komen de Sterke en Zwakke punten voorbij 

naast de Kansen en Bedreigingen.  

Bij de Sterke komen een vijftal punten aan de orde: de centrale 

plek in het dorp, de lichte groei van het leerlingenaantal sinds 

kort, de goede samenwerking met veel verenigingen, 

verbinding met de kerk en een eigen schoolbieb, naast de 

dorpsbieb.  

Als zwakke aspecten worden genoemd, het toen nog 

gedateerde schoolgebouw, wat ondertussen, in 2021, helemaal 

is gemoderniseerd, aangepast aan deze tijd en thans dus bij de 

sterke punten genoemd moet worden. Verder het ontbreken 

van marktwerking, omdat de Aloysiusschool de enige school 

voor basisonderwijs in Weerselo is. Ook de slechte 

verkeersveiligheid rond de school wordt benoemd en het 

ontbreken van een doorgaande lijn richting het Voortgezet 

Onderwijs. Als laatste het ontbreken van een echt 

communicatiemiddel, omdat het bestaande “Beukske” niet 

meer van deze tijd is.  

Als kansen worden genoemd: De mogelijkheden voor een 

nieuw open schoolplein met herinrichting van het oude deel. 

Het multifunctioneler gebruik van het nieuwe gebouw voor o.a. 

buitenschoolse opvang, en ook voor ballet en bijvoorbeeld 
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muziek. Verder een betere samenwerking op gebied van 

sportactiviteiten met verenigingen, zoals in Oldenzaal en Borne, 

met ook zorg voor de ontwikkeling van bewegen voor het Jonge 

Kind. Tenslotte een betere communicatie met de ouders en alle 

inwoners: meer digitaal.  

Onder de Bedreigingen worden benoemd: de verkeersveiligheid 

rond de school, de slechte toestand van de Ittersbergstraat  en  

de Raadhuisstraat waar nog plannen voor ontwikkeld moeten 

worden. Het halen en brengen van kinderen verloopt nog niet 

goed en verder wordt er veel last ervaren van sluipverkeer, 

vooral van vrachtwagens rond de school.  

Als werkgroep 2030 wordt n.a.v. de presentatie nog een aantal 

vragen gesteld met betrekking tot o.a. de stimulering van het 

leesgedrag door een intensiever contact met de dorpsbieb. De 

betekenis van de lichte groei van het leerlingenaantal voor het 

dorp als geheel: meer mogelijk voor allerlei activiteiten en het 

verenigingsleven. Ook komt het zwakke sportbeleid van de 

gemeente Dinkelland aan de orde, met als voorbeeld het te 

weinig ondersteunen van het bewegen voor het jonge kind, 

terwijl motorische vorming zo basaal is. Een BSO is 

gecombineerd met sport voor kinderen vinden ouders een 

enorm goed plan.  

 

Samenvattend:  

De Aloysiusschool is in 2030 de spil van het dorp: Jong en oud 

treft er elkaar.  

Het is een plek waar we SAMEN SPELEN, WERKEN, GENIETEN 

EN SAMEN. . . LEVEN!!!  

 

 

 

B
SO

 c
o

m
b

in
er

en
 m

et
 s

p
o

rt
 



55 
 

 

6.3.2 Schema met Ambities en Uitvoeringsplannen Onderwijs

GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt is de voorgestelde initiatiefnemer. 

Sterke punten Centrale ligging in het dorp, aan het 
centrumplein.  
Met een achteringang aan de 
Ittersbergstraat en een gesloten 
speelplaats. 
 

Centrale plek kiss- en ride-strook.  
Met de in- en uitgangen aan de 
Raadhuisstraat en de Remigiusstraat.  
Schoolomgeving met open speelplaats. 
 

Aloysiusschool: 
Uitvoering door de werkgroep onderwijs, 
ouderraad en schoolbestuur en ruimtelijke 
ordening v. gemeente Dinkelland. 

 Sterke onderwijsvisie en missie. 
Bibliotheek in de school: Overijsselse- en 
dorpsbieb. 
Uitwisseling met buurtscholen is beperkt. 
 

Actuele toekomstvisie als basis voor sterk 
onderwijs richting 2030, gebaseerd op een 
brede intensieve kennisdeling. 
 
 

Aloysiusschool: 
Samenwerken aan verdere verbetering 
visie. Met buurtscholen, specialisten, 
ouderraad, MR en leerkrachten. 
Werkgroep onderwijs. 
 

 Er is tevredenheid over de kwaliteit van de 
buitenschoolse opvang en de 
kinderopvang.  
Er is beperkt contact met ouders.  

De BSO heeft een enorm secure inspectie.  
BSO is in het handwerklokaal.  
Smallsteps Kinderopvang heeft hier niet 
voldoende plek voor.  Daarom is het in de 
Aloysiusschool wel in samenwerking met 
Smallsteps. 

De kwaliteit van kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang en gastouder-
bureaus voldoet aan de normen van 2030.  

 
 
 

Team: 
Verder verbeteren van huisvesting, 
kwaliteit en overlegvormen. 
Team met oudercommissies en betrokken 
organisaties als Partou en de GGD. 
 

 Er is in het algemeen tevredenheid over de 
samenwerking met de kerk, verenigingen, 
St. Jozef en de Dorpsbieb. 

Het onderwijs speelt in op ontwikkelingen 
m.b.t. religie, cultuur en maatschappij. 

Werkgroep: 
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt is de voorgestelde initiatiefnemer. 

De samenwerking met de Dorpsbieb 
verloopt erg goed en is laagdrempelig. Als 
er speciale boeken nodig zijn kun je ze 
bestellen.   
Er is beperkt contact met ondernemers. 
 

Contacten zijn centraal, regelmatig en 
verdiepend. Praktijkkennis en 
vaardigheden van leerlingen  
met aandacht voor techniek, 
duurzaamheid en ondernemen. 
 

Uitwisseling in werkgroep cultuur, 
onderwijs en educatie en de werkgroep 
sponsoring, stage en scholing. 
 

 Lichte groei van leerlingaantallen  
Vanaf 2022. 

Aandacht voor groei bevolking en 
woningbouw in Weerselo. 
Groei van verenigingen en deelname aan 
jeugdactiviteiten. 

Gemeente Dinkelland: 
Plannen voor voldoende woningbouw 
door Gemeente, provincie en lokale 
woningcorporatie. 
 

Zwakke punten De speelplaats is verouderd, met hek 
afgesloten en door nieuwbouw niet meer 
logisch ingedeeld. 
 

Het gehele schoolplein is vernieuwd, heeft 
een functionele indeling, moderne 
voorzieningen en nieuwe bestrating. 
Uitdagend om zelfstandig te spelen.  
Een open plein zonder hekken en ook vrij 
toegankelijk buiten schooltijd. Wel met 
enige vorm van (camera) toezicht. 
 

Aloysiusschool: 
Uitvoering in samenwerking met Konot, 
bouwadviseurs en de Gemeente. 
Projectgroep bouw en verduurzaming.  
 

 De buurt ondervind soms overlast door 
parkeren, feesten, schoolplein, zwerfvuil 
enz.  

De samenwerking met de buurt om 
overlast te voorkomen is regelmatig en 
wordt gewaardeerd. 

Aloysiusschool: 
Structureel contact, overleg en afspraken 
met omwonenden. 
 

 Geen doorgaande leerlijn van het jonge 
naar het oudere kind in de visie van de 
Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE) en 
en Opvang Kinderen oppas-ouders. 
In Weerselo is geen concurrentie in 
onderwijsaanbod basisonderwijs. 
 

Er is voor- en vroegschoolse educatie met 
een doorgaande leerlijn voor kinderen 
vanaf 2,5 jaar die een risico lopen op een 
onderwijsachterstand.  
 

Aloysiusschool: 
Overleg met Gemeente over goede voor- 
en vroegschoolse educatie.  
In samenwerking met welzijn, zorg, 
kinderopvang, GGD. 
Zie: Meer informatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/voorschoolse-educatie
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt is de voorgestelde initiatiefnemer. 

 Het brengen en halen van kinderen bij de 
school verloopt niet altijd verkeersveilig. 
 

Verkeersveilig brengen en halen bij 2 grote 
ingangen, nl. aan de Raadhuisstraat en aan 
de Remigiusstraat.   
Verkeersveilige kiss- en ride-strook.  
De achteringang aan de Ittersbergstraat is 
gesloten. 
 

Aloysiusschool: 
Veiligheidsplan opstellen ism ouders, 
verkeersbrigadiers, dorpsraad en de 
Gemeente.  
 

 Beperkte kennis bij de basisschool van 
scholen in de buurt voor speciaal en 
voortgezet onderwijs. 
Geen instelling voortgezet en speciaal 
onderwijs in Weerselo. 
 

De basisschool kan haar leerlingen goed 
onderbouwd adviseren bij het maken van 
de juiste schoolkeuze voor speciaal en 
voortgezet onderwijs.  
 

Aloysiusschool:  
Kennis van en contacten met scholen in de 
buurt voor speciaal en voortgezet 
onderwijs.  Samen met onderwijsadviseurs 
en specialisten. 
 

 In het dorp is geen huiswerkbegeleiding 
voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, die moeite hebben met inzicht, 
planning en organisatie van schoolwerk. 

Er is in het dorp een degelijke vorm van 
huiswerkbegeleiding met mogelijk gebruik 
van het schoolgebouw. 
 

Dorpsraad:  
In samenwerking met Aloysiusschool + 
Konot opzetten van een geschikte vorm 
voor huiswerkbegeleiding.  

Kansen Onvoldoende samenwerking en 
ondersteuning in sport- en 
bewegingsactiviteiten voor de jeugd. 
De docenten hiervoor ontbreken.  
 
 

Goede samenwerking tussen Gemeente, 
verenigingen en sportvoorzieningen om de 
jeugd uitdagend te laten sporten o.l.v. 
professioneel opgeleide jeugdtrainers en 
sportdocenten. 
De BSO is gecombineerd met sport voor 
kinderen. (Ouders vinden dit een enorm 
goede oplossing). 
 

Aloysiusschool + werkgroep 
voorzieningen en sport 
Opzet o.l.v. sportcoach-buurtcoach met 
lokale sportverenigingen en Het Trefpunt. 
In  overleg met de Gemeente Dinkelland 
proberen om de BSO te combineren met 
sporten via een Sportcoach. 
 

 Weinig verbindingen tussen de school en 
het dorp.  
Inhoudelijk gebrekkige samenwerking. 
 

Verbeteren van kennis en vaardigheden 
van leerlingen op gebied van ondernemen 
en duurzaamheid. 
 

Aloysiusschool: 
Concreet plan opzetten door projectgroep 
van School, Dorpsraad, verenigingen en 
bedrijven.  
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GESELECTEERD 

ONDERWERP 

HUIDIGE SITUATIE IN 2022 
En wat is de noodzaak voor verandering? 

AMBITIE VOOR 2030! 
Wat is de gewenste situatie? 

UITVOERINGSPLAN  
Om de ambitie te realiseren. 
Vetgedrukt is de voorgestelde initiatiefnemer. 

 

 Extra gebruik van huidige moderne 
schoolgebouw is mogelijk.  
De school verhuurt soms ruimtes 
bijvoorbeeld voor de dameskapel.  
 

Schoolgebouw en schoolomgeving open 
voor activiteiten, verenigingen en extra 
scholing. Er zijn meerdere mogelijkheden 
in het schoolgebouw. 
 

Aloysiusschool: 
Plan uitwerken met ouders en MR, samen 
met ondernemers en verenigingen. 

 Geen openstelling van directe omgeving, 
o.a. speelplaats  
 

Aanbieders voor kinderopvang en School + 
ouders hebben centraler plek in 
buitenschoolse opvang. 

Aloysiusschool: 
Sport- en buitenschoolse opvang met o.a.  
kinderopvangcentrum Partout, gastouders 
en sportverenigingen. 

 Onvoldoende communicatie vanuit de 
school met het dorp: Beukske wordt 
ervaren als te beperkt middel in deze tijd. 

Passende communicatiemiddelen en meer 
digitaal o.a. middels mail en internet: 
uitgebreide site! 

Aloysiusschool: 
Advies- en werkgroep m.b.t. digitaal 
netwerk voor school en het dorp. 
Voor het delen van actuele  informatie. 
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7 Conclusies & aanbevelingen 

7.1 Algemeen 
Deze Dorpsvisie omvat een groot aantal ambities en plannen. 

Maar alleen een Dorpsvisie is niet genoeg om ideeën te 

verwezenlijken. Realisatie is geen eenvoudige opgave en vergt 

samenwerking en inspanning van velen. Ook zullen mogelijk enkele 

ambities niet haalbaar blijken. Desalniettemin is deze Dorpsvisie 

een waardevol document en handvat dat richting geeft aan de 

wensen voor de leefbaarheid in het Weerselo van 2030 en daarna. 

 

7.2 Hoe wil de Dorpsraad met deze Dorpsvisie werken? 
Voor bewaking van de grote lijn en samenhang is een centrale 

coördinatie door de Dorpsraad nodig, evenals voor communicatie 

met de inwoners. De Dorpsvisie vormt een leidraad voor de 

Dorpsraad om de plannen uit te (laten) voeren. Deze Dorpsvisie is 

een levend document dat af en toe een update nodig zal hebben 

om actueel te blijven. Ambities kunnen veranderen of nieuw 

toegevoegd worden, plannen kunnen voltooid zijn en afgevoerd 

worden.  

 

7.3 Wat verwacht het dorp van de Gemeente?  
De Dorpsvisie laat aan de Gemeente Dinkelland zien welke 

onderwerpen er spelen in het dorp en wat de ambities van de 

inwoners zijn. De Gemeente zal deze Dorpsvisie toetsen aan 

belangrijke ontwikkelingen en beleidslijnen van de Gemeente 

Dinkelland.  

We verzoeken de Gemeente om met de Dorpsraad Weerselo een 

gezamenlijke uitvoeringsagenda af te stemmen met 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de haalbaarheid 

en financieringsmogelijkheden. 
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