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Opbrengsten

• Reacties ontvangen bij stands

• Uitkomsten vragenlijst



Reacties van deelnemers bij de
stands van de accommodaties



Trefkoel

• “1 punt in Buurse waar alles onder 1                                                        
dak is: sport, school, opvang, en voor                                                        
de ouderen”

• “Met grote letters op de buitenkant wat er binnen te vinden is”

• “Schoolgebouw slopen en samenvoegen bij de Trefkoel. Dit geldt ook 
voor het Irenegebouw”

• “Nieuwe beheerder met directe ondersteuning van 
4 dames/heren die gezamenlijk de kar trekken, 
wekelijks op toerbeurt, daarnaast vrijwilligers”



Het kleine kerkje

‘Droom’ met ons mee: 

• “Feestlocatie” (2x)

• “Trouwlocatie”

• “Trouwlocatie, kerststal, concert, expositie”

• “Concertlocatie met hapjes”

• “Levende kerststal”



Het kleine kerkje

Overige reacties: 

• Trouw en feestlocatie voor verhuur
• Trouwlocatie, kunstgalerie
• Ontmoetingscentrum, galerie
• Levende kerststal
• Akoestische sessies op zondag
• Appelflappen en oliebollen ophaallocatie op 31 december
• Locatie familiedag
• B&B / Hotel overnachtingen
• Geen nieuwbouw



Irenegebouw 

De ideeën die hier besproken                                                              
werden gingen meer over de                                                                        
RK kerk en de Trefkoel  met                                                               
schoollokalen, zodat de plek                                                                          
van de school bebouwd kan                                                                                 
worden met huizen



Schietverenigingsgebouw 

• “Goede feestlocatie”

• “Kartbaan”

• “Schaatsbaan”



RK Kerk

‘Droom’ met ons mee:

• “Appartementen” (2x)

• “Kartbaan” (3x)

• “Culturele bestemming”

• “Kerk! Met muziek/concerten, voorstellingen”

• “Bierbrouwerij/speciaal biercafé”

• “Schaatsbaan”



RK Kerk

Overige reacties:

• Appartementen

• Kerk is hart van het dorp

• Muziek/concerten



Basisschool Buurse

‘Droom’ met ons mee (1):

• “Naschoolse opvang vanaf 2 jaar”

• “Voorschoolse opvang vanaf 2 jaar”

• “Welzijn en welbevinden: duurzaamheid,verbouwen,                                           
beetje meer vrolijkheid en frisheid in het gebouw”

• “Optreden van crescendo voor de leerlingen. De leerkracht kan aan de 
hand van een lesbrief een voorbereidende les geven”

• “Dat er veel meer kinderen komen”

• “Beetje vernieuwen en vrolijkere kleuren”

• “Een frisser interieur”

• “Op nieuwe locatie opnieuw beginnen. Hier nieuwbouw”



Basisschool Buurse

‘Droom’ met ons mee (2):

• “Een groen schoolplein en meer vernieuwend”                                                                  
onderwijs”

• “Een mooi (ver)nieuw(end) schoolgebouw, 
passend bij de visie van de school”

• “Meer AED!”
• “Behoud van de school. Verbouw om samen met verenigingen gebruik 

gemaakt kan worden. Jong en oud elkaar ontmoeten!”
• “Muziekles vanuit de school bij de Trefkoel”
• “Dat er honden in de klas”
• “Schaatsbaan en playstation”
• “Klassedier”



Basisschool Buurse

‘Droom’ met ons mee (3):

• “Nieuwe meubels”

• “Meer groen”

• “Gezonde school, gezonde peuteropvang, m.b.t eten en traktaties”

• “Kartbaan”

• “Nieuwe lokalen verbinden met de Trefkoel voor gezamenlijk gebruik”

• “Een muur verven met de hele school”

• “Blijf open”

• “Meer dingen voor de kinderen”



Basisschool Buurse

‘Droom’ met ons mee (4):

•

• Toelichting bij tekening: “opgaan in de Trefkoel, nieuwe passende ruimtes,              
gezamenlijke aula, nieuwbouw op “oude schoolterrein”, BSO en                            
peuterspeelzaal op oude plek”



Uitkomsten vragenlijst

39 ingevulde vragenlijsten retour, niet allemaal volledig ingevuld



1. Hoe zie jij de toekomst van alle accommodaties in Buurse? 

▫ Prima, we hebben voldoende functies in Buurse om alle gebouwen te vullen 
en te exploiteren
➢ 7x geantwoord

▫ Matig, we hebben (te) veel ruimte voor het huidige gebruik
➢26x geantwoord

▫ Slecht, het wordt een grote uitdaging om al onze gebouwen te vullen en 
exploiteren
➢ 3x geantwoord

▫ (3x niet ingevuld) 



2. Stel de RK kerk wordt in de toekomst aan de eredienst onttrokken. 
Moet het kerkgebouw dan voor Buurse behouden blijven en wat zou 
dan een mogelijk invulling kunnen zijn (open vraag)? 

• 30 respondenten geven aan dat de kerk(toren) behouden moet blijven. Als mogelijke 
invulling noemen zij:
• Woonbestemming (12x); m.n. appartementen (voor jong en oud), al dan niet met een  

gezamenlijke tuin
• Cultureel/maatschappelijk/horeca/geloof (11x); o.a. trouwen en rouwen, toerisme, horeca, 

(muziek)voorstellingen, concerten, expositieruimte, museum, Mariakapel
• Combinatie van invulling (3); wonen en cultureel/maatschappelijk/horeca/ geloof

• 7 respondenten geven niet expliciet aan of kerk behouden moet                     blijven, maar 
geven wel suggesties voor mogelijk invulling; m.n woonbestemming, daarna 
cultureel/toerisme

• (2x niet ingevuld)



3. Zie jij mogelijkheden om meer verbondenheid tussen 
Basisschool Buurse en de Trefkoel te realiseren? Zo ja, hoe zie je 
dit dan voor je (open vraag)? 

• 22 respondenten zien hiervoor mogelijkheden:
• 16 respondenten zien mogelijkheden om Trefkoel en basisschool te centraliseren in 

één gezamenlijk gebouw (op locatie Trefkoel of nieuwe locatie)

• De overige 6 respondenten noemen andere suggesties, zoals gebruik maken van 
elkaars ruimte; muziekles in de Trefkoel; sport aanbieden op school door 
sportverenigingen; BSO, crèche, schoolfeesten in de Trefkoel. 

• 5 respondenten hebben niet expliciet ja of nee geantwoord, maar wel een reactie 
gegeven (niet inhoudelijk, maar bijv. twijfel of realisatie haalbaar is) 

• (12x niet ingevuld)



4. Ben jij bereid om bij te dragen aan het behoud van de 
gebouwen in Buurse (meerdere antwoorden mogelijk)? 

▫ Ja, in de vorm van vrijwillige inzet
➢ 27 x geantwoord

▫ Ja, in de vorm van een structurele financiële bijdrage
➢ 7x geantwoord

▫ Ja, in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage
➢ 6x geantwoord

▫ Anders, namelijk…
➢ 3x geantwoord; o.a. jaarlijkse collecte/donateurskaarten en combinatie van 

bovenstaand met daarmee medezeggenschap bij belangrijke zaken/beslissingen

▫ Nee
➢ 3x geantwoord

(5x niet ingevuld) 



5. Bovenstaande locaties zijn door gemeente Haaksbergen aangewezen 
als mogelijke nieuwbouwlocaties. Welke locaties vind jij het meest 
geschikt en om welke reden (meerdere antwoorden mogelijk)? 

a. “B1 en B2 (Noordzijde van de Noor)
➢ 24x geantwoord

b. “B4 (trapveldje)”
➢ 22x geantwoord

c. “Parochietuin RK kerk”
➢ 10x geantwoord

d. “De Es”
➢ 17 x geantwoord

e. “Tennisvelden en omgeving”
➢ 20x geantwoord

f. “Gebouw Irene / Schietbaan”
➢9x geantwoord

(1x niet ingevuld) 

Andere locaties die meerdere keren zijn 
benoemd: 
• Goorden (andere kant fietspad) 
• Alsteedseweg (tegenover de Es) 



Genoemde redenen inclusief de gekozen locaties (1)

Redenen Keuze

Accommodaties blijven behouden abde

Andere plekken hebben belangrijke andere "functies" ab 

t.a.v. b (trapveldje): omdat de grond al van de gemeente is en waar de provincie niet tegen is zodat het sneller kan abe

Soorten woningen bij passende plek! Seniorenwoningen centraal abcf

Omdat de Es toch al niet meer 'de Es' is zoals eerder. Eigenlijk alle locaties, als er maar gebouwd wordt. de

Praktische omgeving en Buurse delen aan elkaar, 1 Buurse abde

T.a.v. d (de Es): typisch Twents landschap dus niet bebouwen acf

Locaties zijn gebouwen vrij, kan eerder op gebouwd worden bde

B1 en B2 sluit aan bij het dorp. De Es brengt beide Buurse delen bij elkaar, Idem tennisvelden ade



Genoemde redenen inclusief de gekozen locaties (2)

Redenen Keuze

Essen blijven heel. TCB verplaatsen naar trapveld, versterking TCB en Trefkoel e

uitbreiding van de huidige nieuwbouwgebied; interfereert het minst slecht met bestaande bouw de

Zie blauw ingetekend [andere kant van fietspad, tegenover nu aangemerkte grond als mogelijke nieuwbouwlocatie, 

voorbij woningen aan Goorden], niemand heeft er last van

e

Op de Es niet, als je nu Buurse in rijdt oogt mooi groen ab

Overkant tennisveld lijkt mij ook goed voor rijtje woningen bf

de kerk met behoud van het pand, rest is op dit moment loze ruimte acdf

Omdat dit een locatie is wat in het dorp ligt c

Deze het snelst te realiseren zijn ab



Genoemde redenen inclusief de gekozen locaties (3)

Redenen Keuze

b (trapveldje) niet: tennisterrein + beachvolley; d (de Es) wel: graag 1 dorp ipv 2; e (tennisvelden en omgeving) wel: 

betrek ook wensen van fam. Klarenbeek; tennisbaan verplaatsen naar de Trefkoel; f (gebouw Irene / Schietbaan) niet: 

gebouw Irene geschikt voor max. 2 onder 1 kap, Schietbaan andere locatie zoeken; extra locatie: Kerk hervormd: voor 

alle kerkelijke activiteiten en evt. klassieke concerten andere locatie zoeken

acde

B1 en B2 mooie locatie vd rand van Buurse. Gebouw Irene wordt dan beter benut af

sluit goed aan op de huidige bebouwing, zonder invloed op aangezicht Buurse ab

B1 + B2 = [niets ingevuld], B4= begreep dat dit al bestempeld is als bouwgrond, kosten daarvoor zijn al gemaakt; 

Es=plan ligt al klaar; Irene=word relatief weinig gebruikt, geld Irene gebouw gebruiken voor opknappen basisschool

abdf

beide dorpen aan elkaar de

eigenlijk allemaal wel mooie nieuwbouwlocaties ae



Genoemde redenen inclusief de gekozen locaties (4)

Redenen Keuze

aan de Goorden bouwen bcde

staat niets ad 

Goorden

a (B1+B2): perfect -> leuk nieuwbouw plein; e (tennisvelden en omgeving): [tennisvelden doorgestreept] -> plek sluit 

mooi aan huidige bebouwing; f (gebouw Irene/schietbaan) -> veel ruimte, nu geen mooi aanzicht, verfraaing straat

aef

niet ingevuld; bij b (trapveld) aanvulling: '+ 2e voetbalveld abcde

gebouwen zolang mogelijk behouden be



6. Heb jij nog andere ideeën of aanvullingen voor ons (1)? 

T.a.v. nieuwbouw:

• Meer bebouwing in dan buiten dorp

• Seniorenwoningen bouwen t.b.v. doorstroming

• Nieuwbouw i.c.m. zakelijke functie ondernemers

• Gebouw Ned. Herv. Kerk verkopen met bestemming woonhuis en 
plicht om buitenkant zo te laten

• Suggesties mogelijke locaties:
• Groenstrook tegenover Winkelman
• Grasveld aan Wolterinkbree
• 2de voetbalveld
• Broekeurnerweg vanaf handwijzer links



6. Heb jij nog andere ideeën of aanvullingen voor ons (2)? 

T.a.v. overige thema’s:
• Meer speeltuintjes en bestaande speeltuintjes vernieuwen (6x)
• Beachvolleybalveld (3x)
• Betere voorzieningen voor honden (losloopgebied, speelveld) (3x) 
• Kantine Trefkoel gezelliger (bruin café) (2x)
• Jeugdhonk in Trefkoel
• Activiteiten aanbieden voor jeugd
• Een nieuw Kulturhus in Buurse, alles onder één dak
• Meer organisaties/commissies samen laten werken
• Aanpak verkeersveiligheid Alsteedseweg
• Dorpswandeling herhalen of nieuwe activiteiten



Aanmeldingen

o 21 mensen hebben e-mailadres achtergelaten om op de hoogte gehouden 
te worden van de vervolgstappen rondom Buurse Kik Vuuroet of de 
nieuwbouwlocaties



Reactie op dorpswandeling

“Zo’n dorpswandeling moeten we vaker doen! Het geeft een 
mooie indruk van wat Buurse te bieden heeft” 


