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Geachte raads- en commissieleden,
In februari jl. hebben wij u middels een raadsbericht geïnformeerd over de stand van zaken
betreffende bovengenoemde projecten. Inmiddels hebben wij het vervolgproces besproken
en willen u daarover actief informeren. Over de stappen die wij hebben gezet in de
centrumontwikkeling en de ontwikkelingen rondom de rondweg vindt u hieronder informatie.
Tevens willen wij u als afzonderlijke fracties de mogelijkheid geven om in een gesprek
aanvullende vragen te kunnen stellen of informatie te ontvangen en vooral ook uw visie en
suggesties aan ons mee te geven. Het adviesbureau dat ons hierin ondersteunt - Over
Morgen – wil in dat gesprek ook graag kennis met u maken en u deelgenoot maken van het
proces en haar aanpak. Dit alles om te komen tot breed gedragen oplossingen die bijdragen
aan een mooie toekomst voor Weerselo.
Centrumplan
In individuele gesprekken met een 20-tal mensen hebben wij een beeld gekregen van de
kansen die er in het dorp leven, in het bijzonder waar deze betrekking hebben op het
centrumgebied. Gebleken is dat de mensen er de schouders onder willen zetten en samen
met Weerselo aan de slag te willen gaan. In een drietal bijeenkomsten hebben we over het
centrum zelf maar ook over het proces waar we samen in geloven gesproken. Wij gaan de
uitkomsten nu delen met heel Weerselo, deze waar mogelijk nog verbreden en aanscherpen
en de speerpunten koppelen aan initiatiefnemers. Dit laatste in de geest van ‘minder
overheid meer samenleving’ in overeenstemming met verschillende inspanningen op dit vlak.
Samen met de samenleving werken we aan een mooie toekomst voor de kern, waarin ieder
haar verantwoordelijkheid neemt. Zowel de gemeente als de samenleving.
Met de provincie hebben we een constructief overleg gevoerd om ook de eerder toegekende
IMG-subsidie veilig te stellen voor het nieuwe proces. Van provinciale zijde is aangedrongen
op snelle concrete acties. Om die reden hebben wij inmiddels het bureau Over Morgen, dat
ook het voortraject met de stakeholders heeft uitgevoerd, opdracht gegeven om het
vervolgproces op te pakken om nu vlot verder te werken aan het boeken van resultaat. Dit
moet leiden tot een concreet actieplan in augustus aanstaande en hiernaast al concrete
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resultaten in de geest van de richting die nu al zichtbaar is. Daar waar we over kunnen gaan
tot resultaat boeken zullen we dat niet nalaten.
De mensen die wij gesproken hebben treft u in een overzicht bij dit raadsbericht, dit mede
op verzoek van de fractie D66.
Rondweg
Naast het centrumgebied loopt de ontwikkeling van de rondweg. Hiervoor wordt er een plan
van aanpak geschreven en uitgevoerd. Hierin gaat een externe partij ons ondersteunen om
draagvlak in Weerselo te creëren. Dit conform de door Provinciale Staten aangenomen motie
van 7 februari 2016, waarin het college van Dinkelland wordt uitgenodigd om een proces te
creëren waarin draagvlak voor een oplossing van de traverse door Weerselo wordt
gevonden.
Wij gaan er vanuit u hiermee nieuwe informatie en nieuwe inzichten te hebben gegeven over
de open en transparante processen die wij samen met de samenleving van Weerselo
inmiddels al hebben vormgegeven en ook verder willen gaan vormgeven. Dit alles om de
mensen in Weerselo op korte termijn te laten zien dat we samen resultaten kunnen boeken
en het vertrouwen te kunnen geven dat wij Weerselo een warm hart toedragen.

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dinkelland
Namens dezen,
Alfons Steggink
wethouder
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