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GemeenteNieuws

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

Op weg naar f inancieel herstel

Herstelplan leidt tot halver ing begrotingstekor t 2020
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Werk aan een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in de begroting en zorg 
dat Haaksbergen op termijn weer voldoende reserves heeft . Dat is de tweeledige 
opdracht die de gemeente Haaksbergen van de provincie kreeg, nadat de gemeente 
onder preventief toezicht werd geplaatst. De afgelopen maanden hebben het colle-
ge, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie met elkaar aan deze opdracht ge-
werkt. Dat resulteer t nu in een eerste voorstel van het college voor een aangepaste 
Begroting 2020.

“Als we een zelfstandige en gezonde ge-
meente willen zijn, dan is nú het moment 
om orde op zaken te stellen. Want, willen 
we er voor de Haaksbergse gemeenschap 
zijn, dan moeten we ons huishoudboek-
je op orde brengen. Dit voorstel is mis-
schien wel het belangrijkste bespreekstuk 
voor dit jaar”, aldus wethouder Financiën 
Louis Koopman. Volgens de wethouder 
moet de gemeente aan inwoners en de 
provincie laten zien dat college en raad 
met elkaar in staat zijn de zaken op orde te 
brengen. Koopman heeft  er vertrouwen in 
dat dit kan. “Het is een heel zware opgave, 
maar er is perspectief.”

Eerste stap
De opgave is groot in Haaksbergen. Als er 
niet wordt ingegrepen, dan gaan de uitga-
ven die in 2020 gedaan worden de inkom-
sten ver te boven. Eind vorig jaar liet de be-
groting voor het jaar 2020 een tekort van 
2,1 miljoen euro zien. Het preventief toe-
zicht door de provincie vergroot de urgen-
tie om in te grijpen des te meer. Met het 
aanbieden van een nieuwe Begroting 2020 
aan de gemeenteraad zet het college de 
eerste stap richting een gezondere finan-
ciële huishouding.

Dr ieledige aanpak
De aanpak van het college om inkomsten 
en uitgaven weer in balans te brengen is 
drieledig. Zoals al eerder bekendgemaakt 
is, geldt er al een aantal maanden een uit-

gavestop voor alles dat later uitgevoerd 
kan worden of niet per se hoeft . Daarnaast 
is de eerder opgestelde, maar niet goedge-
keurde begroting, nog eens kritisch door-
genomen, waarbij is onderzocht of alle fi-
nanciële middelen ook daadwerkelijk no-
dig zijn. Tot slot is een takenverkenning 
uitgevoerd: er is gekeken welke taken nog 
wel, niet meer of deels uitgevoerd moeten 
worden. De verwachting - op basis van de 
gegevens die nu bekend zijn - is dat deze 
aanpak het tekort voor 2020 voor de helft  
zal oplossen. 

Spor t en onderwijs
Het college heeft  zich de afgelopen tijd 
de vraag gesteld wat Haaksbergen voor 
gemeente wil zijn en daarbij gebruikge-
maakt van de uitkomsten van een peiling 
onder raadsleden. Het antwoord op deze 
vraag helpt namelijk bepalen waar het be-
schikbare geld naartoe moet. De uitkomst 
is dat Haaksbergen vooral een gemeen-
te wil blijven met goede sport- en onder-
wijsvoorzieningen. Daarom is het college 
ook bereid om over een aantal jaren te in-
vesteren in nieuwbouw voor basisschool 
Holthuizen/Ariëns en Het Assink lyceum, 
míts daarvoor voldoende structurele fi-
nanciële ruimte gevonden wordt. Ook is 
het idee om subsidies aan allerlei vereni-
gingen niet meer jaarlijks als bijna vanzelf-
sprekend te verstrekken. Liever koppelt 
het college een subsidie aan een concrete 
prestatie of activiteit.

meubilair, culturele evenementen en bud-
getten van wijkraden. 

Evenwicht
Het college ziet ook de noodzaak de in-
komsten te verhogen. Dat kan met een ver-
dere OZB-verhoging en actieve verkoop en 
ontwikkeling van grond voor woningen en 
bedrijven. “Wij realiseren ons dat bespa-
ringen en belastingverhoging pijnlijk zijn”, 
aldus wethouder Koopman. “Toch moét er 
ingegrepen worden om op korte en lange-
re termijn inkomsten en uitgaven weer in 
evenwicht te brengen.”

Inspraakavonden
Bij de totstandkoming van het financieel 
herstelplan heeft  het college geluisterd 
naar de wensen van de raad en de opvat-
tingen van de provincie. Op 17 juni neemt 
de gemeenteraad een besluit over de aan-
gepaste Begroting 2020 en wordt de raad 
gevraagd om richtinggevende uitspraken 
te doen voor de toekomst. Later in het 
jaar, in november, besluit de raad over de 
Begroting 2021 en de jaren daarna. De ko-
mende jaren wil het college niet alleen ko-
men tot sluitende begrotingen, maar zal 
ook de algemene reserve weer worden 
aangevuld. Afgelopen week organiseerde 
het college cornonaproof inspraakavon-
den voor inwoners, maatschappelijke or-
ganisaties en ondernemers. De zogeheten 
insprekers krijgen binnenkort een schrif-
telijke reactie van het college op de inge-
brachte standpunten.

Raadspeiling
Ook bij het maken van keuzes voor 2020 
en de jaren daarna heeft  het college on-
der meer gebruikgemaakt van de uitkom-
sten uit de raadspeiling. Om de financiën 
op orde te brengen wordt bespaard op ge-
meentelijke werkbudgetten, maar ook de 
Haaksbergse samenleving zal de bezuini-
gingen voelen. Zo stopt de gemeente met 
het vervoer van leerlingen naar gymnas-
tiekonderwijs. Dat is geen wettelijke taak 
van de gemeente en kan anders georga-
niseerd worden. Andere voorbeelden zijn 
bezuinigingen op het communicatiebud-
get, abonnementen en lidmaatschappen 
van de gemeente, opleidingsbudget voor 
medewerkers van de gemeente, straat-

Ambassadeur  Hongarije op de koff ie
Het komt niet elke dag voor dat burge-
meester Rob Welten hooggeplaatst be-
zoek krijgt. Zeker niet onverwacht. Toch 
was het eerder deze week zover. De 
Hongaarse ambassadeur in Nederland, 
de heer András Kocsis, kwam even langs 
voor een kor te nadere kennismaking in 
het Haaksbergse gemeentehuis.

Kocsis is sinds 2016 ambassadeur van 
Hongarije in Nederland. Vanwege ande-
re zaken was hij van de week in de buurt, 
toen hij besloot even op de koff ie te gaan 
bij burgemeester Welten. “Vanwege ons 
vriendschapsverdrag met het Hongaarse 
Nagykőrös wilde de ambassadeur graag 
nader kennismaken”, vertelt Welten. “Tij-
dens het 25-jarig jubileum van die vriend-
schap, vorig jaar, was de ambassadeur he-
laas verhinderd. Dat wilde hij nu goedma-
ken. Daar heb ik uiteraard graag even tijd 
voor gemaakt.”

“De ambassadeur heeft  veel waardering 
voor Nederlandse gemeenten die met 
Hongaarse partners een vriendschapsrela-

tie onderhouden, dus ook voor Haaksber-
gen”, legt Welten uit. “ Ik heb uit de doeken 
gedaan voor welke uitdagingen Haaksber-
gen op dit moment staat en verteld over de 
lastige situatie waarin we zitten.”  De twee 

juristen konden het goed met elkaar vin-
den. Burgemeester Welten leidde de am-
bassadeur onder meer nog even rond in 
het gemeentehuis. Uiteraard op gepaste 
afstand vanwege de coronamaatregelen.
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Koopstromenonderzoek toont 
veranderingen in winkellandschap 
De coronacrisis heeft  momenteel veel invloed op het straatbeeld en zorgt ook in 
Oost-Nederland bij een deel van de detailhandel voor fors omzetverlies. Vorig na-
jaar werd in Oost-Nederland een koopstromenonderzoek uitgevoerd. De uitkom-
sten daarvan zijn nu bekend en laten zien waar zich kwetsbare plekken in winkel-
gebieden bevinden. De coronacrisis vergroot de uitdagingen voor de detailhandel 
des te meer.

Ruim 60.000 mensen verspreid over 53 ge-
meenten hebben aan het onderzoek deel-
genomen. Zo ook Haaksbergen. Onder-
zocht is wie wat koopt, waar en waarom 
juist daar. Daarnaast is gekeken naar het 
functioneren van de detailhandel. Uit het 
onderzoek blijkt dat de fysieke koopstro-
men binnen Oost-Nederland al jaren ge-
leidelijk afnemen. Consumenten besteden 
steeds minder in winkelgebieden buiten 
hun eigen gemeente en steeds meer on-

line. ‘Dichter bij huis en meer vanuit huis’ 
lijkt de nieuwe realiteit. 

Dagelijk se boodschappen
De inwoners van Oost-Nederland hadden 
in 2019 meer te besteden dan in 2015, toen 
het voorlaatste onderzoek plaatsvond. De 
kleinere ondersteunende winkelgebieden 
(wijk- en buurtcentra) profiteren daar het 
meest van als het gaat om de dagelijkse 
boodschappen. De afgelopen jaren is het 

aanbod daar ook verder verbeterd. De toe-
genomen uitgaven in de niet-dagelijkse 
sector komen vooral ten gunste van het 
onlinekanaal en van de grotere goed be-
reikbare winkelcentra. De meeste andere 
winkelgebieden leverden de afgelopen ja-
ren marktaandeel voor niet-dagelijkse in-
kopen in.

Meer info
Samen met centrumondernemers en de 
provincie is de gemeente Haaksbergen al 
enige tijd bezig met het uitvoeren van het 
Actieplan Centrum. Doel daarvan is om te 
komen tot een levendig en compact win-
kelgebied. De coronacrisis maakt de ur-
gentie alleen maar groter. Het uitgebreide 
onderzoek, met informatie over Haaksber-
gen, is na te lezen op www.haaksbergen.
nl/koopstromenonderzoek.

AFVAL

OUD PAPIER
Vanwege de coronacrisis verloopt het op-
halen en brengen van oud papier niet hele-
maal zoals we dat in Haaksbergen gewend 
zijn. U kunt de komende tijd nog steeds 
met uw oud papier terecht bij Langezaal. 
Op www.haaksbergen.nl/coronavirus 
houden wij u op de hoogte van wijzigingen 
rondom het ophalen en brengen van oud 
papier.

Op zaterdag 23 mei halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de 
inzamelgebieden 1 en 7. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur in 
dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 

bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden in-
gediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Aaft inksweg 8 , Z/20/016247, het verbou-
wen van een boerderij, aspect bouw en 
monument, ingediend op 13 mei 2020
•  Adr iaen Brouwerstraat 5, Z/20/016266, 
het plaatsen van een antennemast, as-
pect bouw, ingediend 13 mei 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

RECTIFICATIE
Per abuis is in GemeenteNieuws van week 
20 (14 mei 2020) de verkeerde omschrijving 
benoemd bij de binnengekomen aanvraag 
van de Hassinkbr inkweg 23, het bouwen 
van een varkensschuur ter vervanging van 
bestaande varkensschuur. Dit moet zijn: 
het bouwen van een paardenstal ter ver-
vanging van varkensschuur-schöppe

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Klaashuishof  2, Z/20/015830, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw, inge-
diend op 24 maart 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 29 
juni 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•  Cornelis Trooststraat 84, Z/20/015732, 
het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorkant van de woning, aspect bouw
•  Spinnerstraat 15, Z/20/016200, het uit-
bouwen van een bedrijfshal, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 20 mei 2020. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-

Afvalinzameling 
rond Hemelvaar t en 
Pinksteren

Op Hemelvaar tsdag en Tweede 
Pinksterdag haalt Twente Milieu geen 
afval op. In plaats van donderdag 21 
mei wordt uw container geleegd op za-
terdag 23 mei. En in plaats van maandag 
1 juni wordt uw container op zaterdag 
30 mei geleegd.

Let op dat u de container die dag voor 
07.30 uur aan de straat zet. Zo weet u ze-
ker dat uw container geleegd wordt. De 
klantenservice van Twente Milieu is deze 
zaterdagen tussen 9.00 - 15.00 uur bereik-
baar via telefoonnummer 0900 - 85 20 111 
of via het contactformulier op www.twen-
temilieu.nl/contact. Het afvalbrengpunt is 
op Hemelvaartsdag en Tweede Pinkster-
dag gesloten.

Wie heeft  een lintje verdiend?

Voordrachten indienen 
kan nog tot vr ijdag 12 juni

De raad vergader t

   Openbare Bekendmakingen

Kent u óók iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Iemand die iets 
bijzonders heeft  gedaan, zoals jarenlang mantelzorg of langdurig vrijwilli-
gerswerk? Dan kunt u die persoon tot vrijdag 12 juni aanstaande voordra-
gen voor een koninklijke onderscheiding. Voor welke onderscheiding iemand 
in aanmerking komt, is uiteraard afhankelijk van de aard van zijn of haar 
verdiensten.

Aanvragen voor de Algemene Gelegen-
heid 2021, zoals de jaarlijkse lintjes-
regen officieel heet, kunnen nog tot 
vrijdag 12 juni 2020 worden ingediend 
bij de burgemeester. Meer informa-
tie over koninklijke onderscheidingen 

is te vinden op www.haaksbergen.nl 
of op www.lintjes.nl. Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met An-
gélique Karnebeck (kabinetszaken) via 
a.karnebeck@haaksbergen.nl of (053) 
573 45 07.

Op woensdag 27 mei vanaf 19.30 uur vergader t de gemeenteraad. De volgende 
stukken staan deze avond op de agenda:

Hamerstukken
•  Ontheffing woonplaatsvereiste wethou-
der Koopman
•  Vaststellen van het beleidsplan integrale 
schuldhulpverlening 2020-2023
•  Geen zienswijze indienen ten aanzien van 
het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) en MER Buurserzand-Horsterveen
•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening 
Groenrijck’ en het beeldkwaliteitsplan 
‘Groenrijck’

Bespreekstukken
•  Wijzigen van de begroting ten behoeve 
van de aanpassing van de ‘oude’ N18 

•  Vaststellen van de strategie voor het 
meerjarig programma ‘Haaksbergen 
ster(ker) in ontwikkeling’
•  Beschikbaar stellen van extra middelen 
voor personeel

De raadsvergadering wordt via de website 
van de gemeente live uitgezonden. Indien 
u gebruik wilt maken van het spreekrecht 
graag uiterlijk dinsdag 26 mei contact 
opnemen met de griff ier Gerrit Raaben 
(e-mail g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67). Hij zal dan 
samen met u bezien op welke manier hier-
aan invulling kan worden gegeven.



 vrijdag 22 mei 2020 pagina 3

nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

GEWEIGERDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•  Kroonpr ins 19, Z/20/015482, het kap-
pen van één berk, aspect kap, bekendge-
maakt d.d. 20 mei 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Oldenkotsedijk  49, Z/20/015964, het 
aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem buiten inrichten
•  Scholtenhagenweg ong.  nabij nr.  30,  
Z/20/016233, voor het reduceren van 
aardgasdruk, meten en regelen van de 

aardgashoeveelheid/kwaliteit

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN

SCHOLTENHAGENWEG 34 EN MAATWEG 
ONG.
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het college van burgemeester en wet-
houders in zijn vergadering van 12 mei 
2020 heeft besloten het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Partiële herziening, en Schol-
tenhagenweg 34 en Maatweg ong.’ ter in-
zage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft 
betrekking op de gebieden aan Maatweg 
ong. (kadastraal bekend als gemeente 
Haaksbergen, Sectie C, nr. 1643), de Schol-
tenhagenweg 34 en de Spanjaardweg 16 in 
Haaksbergen. Het plan omvat het slopen 
van de woning aan de Scholtenhagenweg 

34, het bouwen van een vervangende wo-
ning aan de Maatweg ong. en het slopen 
van een landschapsontsierende intensie-
ve veehouderijschuur aan de Spanjaard-
weg 16 t.b.v. een groter bijgebouw aan 
de Maatweg ong. Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is NL.IM-
RO.0158.BP1183-0001.

Ter  inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Partië-
le herziening, Scholtenhagenweg 34 en 
Maatweg ong.’ inclusief bijbehorende bij-
lagen ligt met ingang van 23 mei 2020 tot 
en met 6 juli 2020 voor een periode van 
zes weken voor iedereen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Het plan 
met de bijbehorende stukken is tevens 
in digitale vorm te raadplegen via onze 
website www.haaksbergen.nl → Bestem-
mingsplannen → Buitengebied → Ontwerp 
→ Bestemmingsplan ‘Partiële herziening, 
Scholtenhagenweg 34 en Maatweg ong.’. 
Hier vindt u tevens een link naar ruimte-
lijkeplannen.nl (landelijke voorziening). 

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder 
reageren. Uw zienswijze kunt u indienen 
bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Tevens bestaat de moge-
lijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar Colin Watson, via 
telefoonnummer (053) 573 45 67.

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact


