Wensen voor
Weerselo

Relevante afwegingen – 19 november 2015

Even voorstellen
• Wie ben je?
• Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn?
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Kennisgemaakt met Weerselo
Ondernemersvereniging
Dorpsraad
VVV
Camping De Molenhof
Bakker Schabbink
Zorggroep St. Josef
Wethouder
Oranjecomité
Parochie
Aloysiusschool
Familie Wesselink
Bibliotheek
De Methoeve
Dhr. Busscher
Bolk Assurantiën
Dhr. Bijen
Jongeren Carnavalsvereniging
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“we moeten en kunnen er een mooi centrum van maken”
“de kerk wordt steeds minder intensief gebruikt”

“10 appartementen voor starters krijg je zo verhuurd”

“’t Stift en de Weerselose markt zijn belangrijk voor recreatie”
“er is te weinig samenhang en leven op het plein”

“de supermarkt is essentieel voor het dorp”

“de omgeving is interessant voor recreatie en toerisme”
“voorzieningen zijn belangrijk voor omliggende dorpen”

“het proces van het vorige plan
was te langdradig en te gesloten”

“er is woonaanbod genoeg, we hebben moeite het vol te krijgen”
“de gemeente heeft het beste voor met Weerselo
maar moet het wel anders aanpakken”
“Weerselo gaat me aan het hart”
“we moeten gewoon kiezen en ervoor gaan”
“je vindt heus wel ondernemers die in het gemeentehuis willen”
“St. Jozef zoekt verbinding met de omgeving”
“het leerlingaantal van de school neemt af”
“de meeste ondernemers zijn eigenaar van winkelpand”
“van nog langer wachten, krijgen we spijt”

“maak plannen niet te moeilijk; sluit
aan op wat al gebeurt”
“er is te lang niets gedaan aan de openbare ruimte”
“in Weerselo zijn veel harmonieorkesten; maak een muziektent op het plein”
“de Bisschopstraat is niet meer zo druk als vroeger”
“de Bisschopsstraat voelt in de zomer
“een open plein is belangrijk voor dorpsfeesten en markt”
soms onveilig als je ijs gaat halen”
“de bibliotheek kan worden gecombineerd met andere functies”
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GELOOF

“er is woonaanbod genoeg, we hebben moeite het vol te krijgen”
“de gemeente heeft het beste voor met Weerselo
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“Weerselo gaat me aan het hart”
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KANSEN

“van nog langer wachten, krijgen we spijt”
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Keuzes maken
• “Vergeet niet dat de keuzes die je
maakt, de juiste zijn want je hebt ze
zelf gemaakt”
“De keuzes die je maakt”

• Keuzes maken over:
1. Regionale of lokale functie?
2. Afhankelijk van wel of geen rondweg?
3. Open plein of verdichten van het plein?
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Afwegingen
Regionale functie

Lokale functie
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Afwegingen
“Discussie rondweg moet
gaan over belangen en niet
over standpunten.”

“We moeten ons niet
afhankelijk maken van de
provincie en haar besluit over
een rondweg”

Stelling:
“Een goed centrumplan is niet afhankelijk van
het wel of niet hebben van de rondweg”
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Afwegingen
Open plein met
sterke randen

Verdichting
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Vervolg

november

december
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Nabranders en afspraken

12

