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Assink Lyceum
Goed onderwijs is een uitgangspunt waar we in Haaksbergen 
voor gaan. Voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is 
de gemeente verantwoordelijk voor goede huisvesting.

Voor het Assink Lyceum wordt bezien op welke manier 
goede huisvesting gerealiseerd kan worden. Vanuit het 
college van B&W wordt in de tweede helft van 2022 het 
integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in Haaksbergen 
opgeleverd. Met dit plan en de terugloop van het aantal 
leerlingen binnen het Assink Lyceum, wordt ingezet 
op verbouw en verbetering van het Assink Lyceum. Als 
gemeenteraad gaan wij met verschillende geledingen het 
gesprek aan over een van de locaties waar het Assink Lyceum 
op dit moment binnen Haaksbergen onderwijs aanbiedt.

Naast goede huisvesting wordt ook ingezet op het aanbod 
van het onderwijs in Haaksbergen. Uitgangspunt hierbij is dat 
leerlingen in Haaksbergen de opleiding die zij in het voortgezet 
onderwijs starten, ook in Haaksbergen af kunnen ronden. 

Financiën
Ons voornaamste doel is een gezonde financiële huishouding. 
Dit denken we te bereiken door incidentele meevallers in 
de eerste plaats aan de algemene reserve toe te voegen. 
Daarnaast zetten we structurele meevallers niet direct om 
in structurele uitgaven. We denken de OZB-opbrengsten 
te kunnen verhogen zonder het OZB-tarief voor bestaande 
woningen en niet-woningen te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld 
door meer woningen te bouwen. OZB-verhogingen die nog niet 
in de begroting zijn opgenomen worden tegengegaan. 

Het college draagt zorg voor een weerstandsratio dat past 
bij de risico’s van de gemeente. Hiertoe wordt een nieuwe 
nota weerstandsvermogen en risicomanagement opgesteld. 
We streven naar een weerstandsratio van minimaal 2 (ruim 
voldoende).

Marktplan / centrumvisie
In de raadsafspraken is aangegeven dat deze raadsperiode 
invulling wordt gegeven aan het Marktplan. Daarom wordt 
het college gevraagd een heldere stand van zaken te geven 
over de besluitvorming rond het Marktplan, voordat de 
bestemmingsplanwijziging aan de orde wordt gesteld. 

Nadat de resultaten van de second opinion van de commissie 
MER bekend zijn, wordt bezien welke vervolgstappen gezet 
moeten worden om te kunnen komen tot definitieve invulling 
van ‘Het Gat’. 

Naar aanleiding van de in de raadsafspraken gestelde 
vraagstukken wordt een rapportage opgesteld waarin de 
resultaten worden onderbouwd. Hieruit ontstaat inzicht of de 
ingeslagen weg met betrekking tot de supermarktvariant kan 
worden vervolgd. 

Aansluitend hierop wordt uiterlijk december 2022 een 
duidelijke tijdsplanning gedeeld vanuit het college van 
B&W met de gemeenteraad. In deze tijdsplanning worden 
vervolgstappen geformuleerd met bij iedere stap een 
duidelijke communicatie met belanghebbenden. Hierbij valt te 
denken aan de provincie, ondernemers en omwonenden. 

Sociaal Domein: Zorg en Welzijn
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we vol in 
op preventie en laagdrempelige hulp. Inwoners kunnen veel 
zelf, of met een klein duwtje in de rug. Bovendien bespaart 
preventie zorgkosten op de lange termijn. Inwoners die 
professionele hulp nodig hebben kunnen daarop rekenen. 
Inwoners met een hulpvraag helpen we snel en duidelijk 
op weg. De mate van tevredenheid van inwoners vinden we 
belangrijk en wordt steekproefsgewijs gemeten.



Een eerste stap voor de samenwerking zijn de 
raadsafspraken die gedurende het formatieproces in 
juni 2022 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze 
raadsafspraken hebben als onderlegger gediend voor de 
totstandkoming van dit coalitieakkoord. 
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Inwonersparticipatie
We zoeken onze inwoners en bedrijven op en zijn voor 
hen ook goed vindbaar. We zijn zichtbaar en toegankelijk. 
We doen graag mee aan initiatieven uit de samenleving. 
En voordat de gemeente zelf plannen uitwerkt, halen 
we – bij de onderwerpen die daarom vragen – eerst uit de 
samenleving op wat mensen belangrijk vinden.

Vitaal platteland
Haaksbergen is een plattelandsgemeente met een 
prachtig natuurgebied. Een gebied met ruimte om te 
wonen, werken en recreëren. Dit willen we koesteren 
maar ook zeker vitaal houden.

De komende vier jaar willen we fanatiek de ‘boer op’, om 
te kijken waar we onze agrariërs kunnen helpen. Zeker bij 
de opgaven rond Natura 2000 en de stikstofproblematiek 
moeten we maximaal faciliteren. Bestaansrecht voor 
(agrarische) bedrijven, toekomstbestendige landbouw, 
herontwikkeling van agrarische bebouwing en meewerken 
aan transformaties en duurzaamheidsinitiatieven worden 
door de gemeente omarmd en gestimuleerd.

Zoutwinning
Het college zal dit najaar een notitie aan de raad 
voorleggen waarin de vragen die gesteld zijn bij de 
raadsafspraken worden beantwoord. Daarbij wordt 
speciale aandacht gegeven aan de mogelijkheden van 
de gemeente om op het punt van de zoutwinning en de 
benutting van de daarbij ontstane cavernes zaken tegen 
te houden of (bij) te sturen. Ook wordt aangegeven hoe de 
inwoners van Haaksbergen op de hoogte worden gehouden 
bij alle ontwikkelingen met betrekking tot de plannen voor 
zoutwinning in de gemeente Haaksbergen.

Woningbouw
De komende vier jaar is het van belang als gemeente 
zoveel mogelijk te doen om woningen te bouwen en om 
doorstroming in het huidige woningbouwbestand te creëren. 
Ook is de ambitie een duurzame woning voor iedereen.

In Haaksbergen wordt de komende 10 jaar ingezet op de 
bouw van 500 woningen, waarvan het merendeel de komende 
4 jaar. Dit moeten betaalbare en duurzame woningen zijn 
voor starters, jonge gezinnen en senioren. De gemeente 
koopt daartoe zelf gronden op strategische plekken. De 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan alle inwoners 
een passende woonplek te bieden moet leidend zijn. Het 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap kan uitkomst 
bieden voor inwoners die zelf hun woningen willen bouwen. 
Het creëren van nieuwe woningen betekent niet alleen op lege 
plekken bouwen maar is ook mogelijk via herbestemming 
en herstructurering van bestaande (leegstaande) panden of 
locaties. Ook doorstroming is een belangrijk element voor 
het creëren van woonruimte. Ouderen die op dit moment 
in een eengezinswoning wonen en kunnen doorstromen 
naar een passende (senioren) woning, creëren ruimte voor 
gezinnen om door te stromen. Het betrekken van inwoners 
bij woningbouwplannen is belangrijk voor het creëren van 
draagvlak. Ook in Haaksbergen zullen inwoners tijdig worden 
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij als doelstelling 
wordt gehanteerd belangen zorgvuldig mee te wegen, zonder 
dat dit tot onnodige vertraging leidt.

“Meer voor mekaar”. Met deze titel van het coalitieakkoord 2022 -2026 van CDA en Nieuw Haaksbergen 

wordt de ingeslagen weg die de gemeenteraad van Haaksbergen ingezet heeft bekrachtigd. Samen, 

als gemeenteraad, met het college van burgemeester en wethouders, met inwoners, bedrijven en 

verenigingen wordt er verder gebouwd aan vertrouwen, ambities én aan Haaksbergen.

Voorzieningen
De voorzieningendiscussie is een onderwerp voor de raad. 
Het college denkt actief mee in de mogelijkheden en doet op 
basis van actuele ontwikkelingen voorstellen aan de raad. 
Maatschappelijke en culturele voorzieningen worden zoveel 
mogelijk samengebracht in ‘de huiskamer van Haaksbergen’. 
We gaan hier actief op inzetten en streven naar een betere 
betaalbaarheid voor alle partijen. We kijken nog eens 
goed naar de onwenselijke dubbelrol van de gemeente als 
subsidieverstrekker en verhuurder van het vastgoed aan 
De Kappen. Een nieuwe sportzaal bij Basisschool Het Palet 
behoort tot de wensen en we zetten ons in voor het behoud van 
een zwembad als basisvoorziening.

Duurzaamheid
Als gemeente geven we het goede voorbeeld door 
mogelijkheden voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed 
te onderzoeken en concreet te maken. We verwachten 
hetzelfde van bedrijven, te beginnen bij nieuwbouw. Daarom 
gaan we bij toekomstige bestemmingsplannen voor 
bedrijventerreinen duurzame energieopwekking afdwingen. 
Dat doen we door aanvullende regels op te stellen. Hier 
beginnen we zo snel mogelijk mee. De gemeente stelt 
zich stimulerend en dienstverlenend op ten aanzien van 
duurzaamheidsinitiatieven.


