INTAKE VRAAGKANT
REGGE ALS KANS VOOR ONTWIKKELING
Deel A.

Procesinformatie

(Werk)titel van de opdracht
Vraageigenaar/ indiener
Logische eigenaar/ opdrachtgever
Versie intake
Beschikbare documenten
Besluitvorming

Deel B.

: VERBINDINGEN IN HET REGGEDAL
: Gemeente Wierden
: Gemeente Wierden / Gemeente Hof van Twente / Waterschap
:
: - divers - …
: onbekend.

Onderzoeksdefinitie project

Inleiding/ aanleiding
Het gebied rond de Regge is in het verleden economisch ontwikkeld mede door de aanwezigheid van
de Regge. Dit onder meer omdat de Regge een belangrijke transportas was voor goederen en
voedsel. Tegenwoordig heeft de Regge enkel een waterhuishoudkundige en ecologische functie.
Wierden en Hof van Twente verwachten dat het Reggedal een grotere rol kan spelen en zelfs voor
ook nu weer voor de economische ontwikkeling van belang kan zijn.
De uitdaging of probleemstelling
De gemeenten Wierden en Hof van Twente zijn benieuwd welke rol de Regge kan spelen in
gebiedsontwikkeling, welke belangen partijen hebben bij de Regge en welke kansen zij zien voor
“vermarkting” van het Reggedal.

De Doelstelling
.Het proces en de output levert een bijdrage aan:
1. Thema Leven en werken in het buitengebied, nl.:
o Burgers, organisaties en bedrijven krijgen binding met het gebied Reggedal en met
elkaar. Gemeenschappelijke belangen worden bloot gelegd.
o Zelfstandig waarderen van de Regge en haar omgeving / bewoners
o Er ontstaan nieuwe ideeën en ontwikkelingen langs de Regge
2. Thema Ondernemen in Twente
o Vermarkting van het Reggedal versterkt de positie van ondernemers in het gebied.
o Nieuwe ideeën en ontwikkelingen langs de Regge
3.

Groenblauwe dooradering:
o Verbinding tussen ecologie en economie: zijn er andere beken in Nederland, die door bewust
beleid naast de economische functie aanjager van lokale economie zijn geworden? Zowel door
extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en natuur als voor bewuste benutting van de ruimte
voor de economie.

Beoogde resultaat
Als resultaat leveren de studenten een:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Verzameling voorbeelden in Nederland (en daarbuiten) waar sprake is van een duidelijke relatie
tussen een riviertje/beek en economie in de streek. Er kunnen een aantal beekdalen in Nederland
worden onderzocht.
Lijst met stakeholders, belanghebbende partijen, specifiek voor het Reggedal.
Lijst met onderwerpen die partijen van belang vinden voor het Reggedal met daarbij aangegeven of
en hoeveel ze daarin bereid zijn te investeren (uren en middelen)
Kennisprodukt dat past bij de doelgroep (rapport, kansenkaart, nieuwe media)
Plan van aanpak voor het verder vormgeven van het vermarkten van het Reggedal.

De afbakening
Wat hoort niet bij de vraag?
•
………..

De randvoorwaarden
Tijd
•

1 december 2011 is de vraag beantwoord.

Geld

Kosten
•
•
•
•
•

inzet studenten
begeleiding docenten
begeleiding overheid
Groene Kennispoort Twente
overige kosten (zaaltjes, drukwerk etc)

Dekking
• begeleiding overheid
• Subsidie
• ……

nvt

40 uur
€ 1500,-

gemeenten….
?

Kwaliteit
•
Voorafgaande aan inhoudelijk onderzoek dient een gedetailleerd onderzoeksvoorstel te worden
opgesteld en goedgekeurd door de opdrachtgever.
•
Teksten daar waar mogelijk zoveel mogelijk ondersteunen met beelden
Onderwijsniveau: waarschijnlijk HBO
•
Diversen
•
Afspraak is afspraak

Relatie met andere projecten/ processen
•
•
•
•
•
•

Puzzel van de Regge (Waterschap, loopt)
Regge Kansen Kaart (Regio Twente, afgerond)
Activiteiten in Zuidermaten-Elsenerbroek-Bullenaarshoek (door KCO in opdracht
gemeenten Hof van Twente en Wierden, loopt)
Diverse Regge herinrichtingsprojecten (Waterschap, Landinrichtingscommissie, loopt)
Evaluatie toeristisch beleidsnota gemeente Hof van Twente (loopt)
Opstellen Beleidsnota Recreatie en Toerisme gemeente Wierden (loopt)

Stakeholders en betrokkenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Subgroep Vermarkten Zuidwest Twente: Rolf Oldejans, Arend-Jan Compagner, Roel ter
Horst, Paul Reinerink, Jolanda Vrolijk
LTO
KvK
Ondernemersverenigingen (Recron)
Buurtschappen
TBT
Regio Twente
Groene Kennispoort Twente
Onderwijsinstellingen
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkel
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Wierden
Gemeente Rijssen- Holten
Gemeente Hellendoorn
Stichting Enterse Zomp

