
Onderwerp Domeinmanager Datum Externe sprekers 
Wonen (raadszaal) 
•De stakeholders expli-
ciet te vragen om in hun 
betoog in te zomen op 
alle (!) aanwezige doel-
groepen in Oldenzaal en 
hun behoefte. Graag 
aandacht voor passende 
woonvormen voor alle 
doelgroepen in het be-
toog opnemen. Bijvoor-
beeld: kamerbewoning, 
woonwagens. 
 
 
 
 
 
Klimaat 
•De oproep te doen om 
de partijen in hun be-
toog geen politiek te la-
ten bedrijven en zich 
waar mogelijk slechts 
toe te laten spitsen op 
het gebied van de ge-
meente Oldenzaal. 
•De duur van de sessie 
van de stakeholders 
maximaal 2 uur laten 
zijn. Het betoog dient de 
lading te krijgen betref-
fende de spanning van 
het behalen van het 
energietransitie versus 
het behoud van het Ol-
denzaals landschap. 

Marcel de Jonge 
 
 
 
2e manager  

6 september de ambte-
lijke presentatie 
7 september de presenta-
ties door de stakeholders 
8 september de schrijfses-
sie 
15 september de redactie-
sessie 

 Wonen: 
• Sociale huurmarkt: WBO Wo-

nen - Wouter Versteeg 
• Wonen en zorg: Zorgfederatie 

Oldenzaal – Renate Bergman  
• Koopmarkt: Kock van Benthem 

makelaar - Han van Benthem  
• Blij Wonen - David Bartels  
• Ontwikkelaar – Henk Wiggers  
• Kansrijk Berghuizen: Felix Nijl-

and     
 
Klimaat: 
• WBO Wonen (Christian Vos) – 

Duurzaamheid: doel - verduur-
zamen woningen en klimaat-
adaptatie 

• Waterschap (Hans van Agteren 
) – klimaatrobuuste stad: doel 
- visie waterschap koppelen 
aan visie gemeente. 

• Cogas/Coteq (Robbert Corne-
lissen en Menno van Dijk, M.) 
– Energietransitie: doel - kop-
peling uitdagingen Cogas/Co-
teq en gevolgen voor ge-
meente Oldenzaal 

• RES Twente (Merlinn van 
Nieuwkuijk, l ) – Energietransi-
tie: doel - ambitiebepaling Ol-
denzaal/NOT/Twente in de 
energietransitie. 

• IVN Oldenzaal (Mariska Da-
mink, – vergroenen stedelijk 
gebied: doel - belang van meer 
natuur in de stad  

• Stichting behoud landschap 
Overijssel,  

• Dhr. Ton van Dokkum (verte-
genwoordiger 5 stichtingen) 
en 

• Landschap Overijssel  

• Energieloket: Eggy Voorneman  
  

Dienstverlening/veilig-
heid 

Christa Arkink 13 september de ambte-
lijke presentatie 
13 september de presen-
taties door de stakehol-
ders 
14 september de schrijf-
sessie 
22 september de redactie-
sessie  

 Dienstverlening: 
  
 
 
 
Veiligheid: 

ICT/Financiën Christa Arkink 24 sept.  ICT: Gemeente Hengelo 
Financiën: 
  
  
  

Euregionale samenwer-
king/wijken 
 

Marcel de Jonge 20 september de ambte-
lijke presentatie 

 Euregionale samenwerking: 
Geen externe sprekers? 
 



Het gaat hier over het krij-
gen van een beeld over de 
bestaande initiatieven, sa-
menwerkingsvormen, kan-
sen en mogelijkheid (amb-
telijke samenwerking) . Er 
vinden verschillende vor-
men van samenwerking 
plaats: waar zitten nog kan-
sen? Het gaat om samen-
werking in Euregionale ver-
band, maar ook in regionaal 
verband. 

20 september de presen-
taties door de stakehol-
ders 
21 september de schrijf-
sessie 
29 september de redactie-
sessie 
  

 
 
Wijken: 
Impuls, WBO, Buurtzorg, Stichting 
Kansrijk Berghuizen 
  

Sociaal Domein Jan Meijerink 26 september de ambte-
lijke presentatie 
27 september de 1e helft 
van de presentaties door 
de stakeholders 
3 oktober de 2e helft van 
de presentaties door de 
stakeholders 
6 oktober de schrijfsessie 
13 oktober de redactieses-
sie 

 Sociaal domein: 
 
Onderwijs: 
-Voortgezet Onderwijs (Twents 
Carmel College) 
-Basisonderwijs en (Consent of Ko-
not) 
-Kinderopvangorganisatie (Colum-
bus Junior of Human Kind) 
 
Sociaal werk: 
Impuls en Wijkracht 
 
Mantelzorgondersteuning: 
SIZ Twente 
 
vrijwillige ondersteuning op ver-
schillende levensterreinen: 
Humanitas 
 
Thuiszorg 
GGD 
adviseur Maatschappelijke Vitali-
teit 
 
Armoede: 
Voedselbank 
Stichting Leergeld 
Impuls (armoedecoordinator) 
 
Zorggroep St. Maarten (ouderen-
zorg, Wmo, Zvw, Wlz) 
Zorgfederatie Oldenzaal (ouderen-
zorg, Wmo, Zvw, Wlz) 
Carintreggeland (ouderenzorg, 
Wmo, Zvw, Wlz) 
Aveleijn (LVB/VG - Wmo, jeugd, 
Wlz) 
De Werkwijzer (GGZ, LVB, VG - 
Wmo, Participatie, jeugd) 
AB-hulp (LVB/VG – Wmo, Wlz) 
Interakt Contour (niet aangeboren 
hersenletsel/lichamelijk beperkt – 
Wmo, Wlz) 
Tzorg (HO – Wmo, landelijke aan-
bieder) 
 
de Hofte,  
Tactus,  
Halt,  
Mediant,  



DOCO,  
Larcom,  
JOGG (Tessa Huisjes/Klaas Jan Rit-
zema) 
 
Bibliotheek Oldenzaal - Frederique 
Westera 
Kaliber Kunstenschool - Angelina 
Schoonewille 
Stadstheater de Bond - Riëtte 
Kruize 
Stichting Oldenzaalse Musea - San-
dra Schipper 
Cultuurmakelaar –  
Bovenschoolse cultuurcoördinator: 
Hedwig de Bruijn 
 
 
  

 
 


