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GemeenteNieuws

Door aankoop bibliotheek en kwijtschelden leningen en schulden

College wil weg vr ij maken voor  Coöperatie De Kappen
Het college van B&W wil het bibliotheekpand en de inventaris van de bibliotheek 
terugkopen van de Stichting Kulturhus Haaksbergen in ruil voor kwijtschelding van 
een deel van de leningen en openstaande vorderingen. Dit maakt de weg vrij voor 
de Coöperatie De Kappen om het Kulturhus te gaan exploiteren. Doel van dit alles is 
behoud van de bibliotheek en het theater voor Haaksbergen.

Als de gemeente niets doet, dan komt er 
op een gegeven moment een einde aan de 
activiteiten in het Kulturhus. De financiële 
positie van het Kulturhus is zó slecht dat 
dit onafwendbaar is. Gevolg daarvan zou 
zijn dat de gemeente niets meer terugziet 
van het geld dat ze nog tegoed heeft  van de 
stichting én dat Haaksbergen de voorzie-
ningen kwijt is. Maar het college wil deze 
juist voor Haaksbergen behouden, met 
medewerking van de coöperatie. 

Ondernemersplan
Vorig jaar kwamen enkele betrokken 
Haaksbergenaren (die zich verenigden in 
BUIN) met het voorstel voor een andere or-
ganisatievorm: een coöperatie om gebrui-
kers van het Kulturhus meer te betrekken. 
Dat idee is vervolgens verder uitgewerkt 
en resulteerde in een ondernemersplan. 
De nieuwe organisatie moet volgens dit 
ondernemersplan veel multifunctioneler 
worden met een beter evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven. Vrijwilligers blijven 
een belangrijke rol houden en Haaksberg-
se inwoners en organisaties moeten meer 
dan nu betrokken worden. Kortom, de co-
operatie wil meer samen doen met de ge-
meenschap en minder afhankelijk zijn de 
gemeente. 

Zonder  schuldenlast  voorganger
Het ondernemersplan van de coöpera-
tie gaat uit van huur van de bibliotheek 
en het theater van de gemeente. De ge-
meente verhuurt het theaterdeel nu nog 
aan Stichting Kulturhus Haaksbergen. Het 
naastliggende pand waarin de bibliotheek 
is gevestigd is eigendom van de stich-
ting. Voor de aankoop daarvan heeft  de 
gemeente enkele jaren geleden geld ge-
leend aan de stichting. Sinds 2019 is het 
de stichting niet gelukt om de huur, ren-
te en aflossing te betalen. Voor de coö-
peratie is het belangrijk met een schone 
lei te beginnen, zonder de (schulden)last 
van de voorganger. De gemeente wordt 
daarom nu weer eigenaar van het pand. 
In ruil daarvoor vervallen de leningen en 
vorderingen. Wethouder Financiën Louis 
Koopman: “Daar hebben we begin dit jaar 
al rekening meegehouden in de Jaarreke-
ning 2019”. De jaarlijkse financiële lasten 
voor de gemeente voor aankoop van het 
pand aan de Blankenburgerstraat wor-
den straks gecompenseerd door de huur 
die de gemeente van de coöperatie zal 
ontvangen. 

Gemeenteraad
Antoon Peppelman is wethouder Cultuur 

en is er blij mee dat Haaksbergenaren met 
elkaar de handen ineenslaan. “Het hoge 
voorzieningenniveau maakt Haaksbergen 
aantrekkelijk om te wonen. Een tijd ge-
leden ontvingen wij een petitie van 4000 
inwoners die graag willen dat het theater 
en de bibliotheek overeind blijven. Daar 
doen wij ons uiterste best voor samen met 
de mensen achter de coöperatie.”  Eind vo-

rig jaar heeft  de gemeenteraad aangege-
ven net als het college een toekomstbe-
stendige oplossing te willen voor theater 
en bibliotheek. Het uitwerken van die op-
lossing moest even wachten op het finan-
cieel herstelplan van de gemeente. Het 
college legt nu haar voornemen voor aan 
de gemeenteraad, die binnenkort wensen 
of bedenkingen kan uitspreken.

Rob Welten feliciteert briljanten bruidspaar

Henk en Gerda Scholten-Kerkemeijer  65 jaar  getrouwd
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Op 14 september 1955 stak het huwelijksbootje van Henk Scholten (91) en 
Gerda Kerkemeijer (90) van wal. Het stel woont sinds enige tijd in een zorg-
appartement van ̓ t Iemenschoer, ooit een leslokaal van de oude huishoud-
school. Burgemeester Rob Welten feliciteerde het briljanten bruidspaar op 
deze wel heel speciale trouwdag. 

Henk en Gerda Scholten houden van 
gezelligheid en hebben graag ʻproate-
volk’ om zich heen. Gelukkig maar dat 
ze weer visite mogen ontvangen om 
hun 65ste huwelijksdag luister bij te 
zetten. Rob Welten kreeg een hele se-
rie smakelijke verhalen voorgescho-
teld, waar hij glimlachend van ge-
noot. Over de voetbalcarrière van de 
bruidegom in Buurse, waar zijn wieg 
stond. En over zijn liefde voor dieren 
en tuinieren. Ook de bruid hield er een 
sportief leven op na. Zij deed (fana-

tiek) aan gymnastiek en wandelsport. 
Stijldansen was hun gezamenlijke 
passie. En niet te vergeten: reizen. 
Ook deelden ze een verdrietig mo-
ment met de burgemeester. Een ope-
ratie in 2008 veroorzaakte bij Henk 
een dwarslaesie. “Jammer dat me 
dat is overkomen. Ik wilde nog zo veel 
doen.”  Maar samen wist het stel zich 
er dapper doorheen te slaan. “Vooral 
de mooie herinneringen vasthouden”, 
stak Rob Welten hen een hart onder 
de riem. En die zijn er genoeg. 

 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. 

“ Poen voor  Groen”  ook in Haaksbergen
De gemeente Haaksbergen doet ook mee aan de actie “ Poen voor Groen”  waarmee 
inwoners 50 euro kunnen verdienen bij de aankoop van energiebesparende produc-
ten. Het op een groene manier opwekken van energie is belangrijk . Maar energie die 
we niet gebruiken is natuurlijk de grootste besparing, daarom probeer t de overheid 
inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen in de woning te treff en.

Op www.poenvoorgroen.nl zijn alle 
voorwaarden te vinden, zoals welke 
producten voor deze actie in aanmer-

king komen. Tochtstrips en radiator-
folie die een isolerende werking heb-
ben zijn enkele voorbeelden. Maar ook 

bij de aanschaf van een thermostatische 
waterkraan of waterbesparende dou-
chekop kun je maximaal 50 euro terug-
krijgen, net zoals bij de aanschaf van 
ledlampen. De goederen moeten bij 
een van de deelnemende bedrijven wor-
den aangeschaft. In Haaksbergen zijn 
dat Michorius installatiebedrijf, Plenty-
parts en Gamma. Kijk voor meer info op 
www.poenvoorgroen.nl.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 19 september kunt u oud pa-
pier brengen naar de Pius X-school aan de 
W.H. Jordaansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 19 september haalt basis-
school Holthuizen oud papier op in inza-
melgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er 
geen plastic tussen zit en het papier in do-
zen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats.

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 
Voor informatie kunt u bellen naar (053) 
572 43 79.

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) 
•  Goorsestraat 20/22 , kadastraal be-
kend onder  sectie K,  nummer 7650, 
Z/20/017232, het bouwen van een wo-
ning met bijgebouwen, aspect bouw, 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en inrit/uitweg, ingediend 11 
september 2020

•  Hoeve Oost , kavel 37, kadastraal be-
kend onder sectie B, nummer 2421, 
Z/20/017239, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw, ingediend 11 
september 2020

•  Hoeve Oost ,  kavel 38,  kadastraal be-
kend onder  sectie B,  nummer 2416 , 
Z/20/017234, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw, ingediend 11 
september 2020

•  Spoorstraat 67, Z/20/017229, het plaat-
sen van handelsreclame, aspect bouw, 
ingediend 11 september 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Eppenzolder  41 (kadastraal be-
kend onder  sectie O,  nummer 1650), 
Z/20/016860, het bouwen van een wo-
ning met bijgebouw, aspect bouw, in-
gediend 19 juli 2020, de nieuwe uiterste 
beslisdatum wordt 26 oktober 2020.

•  Eppenzolder  43,  (kadastraal be-
kend onder  sectie O,  nummer 1650), 
Z/20/016859, het bouwen van een wo-

ning met bijgebouw en buitenrijbak, 
aspect bouw, ingediend 19 juli 2020 de 
nieuwe uiterste beslisdatum wordt 23 
oktober 2020.

•  Hazenweg 7, Z/20/016850, het verbou-
wen van een woonhuis, aspect bouw, 
ingediend 16 juli 2020, de nieuwe uiter-
ste beslisdatum wordt 30 oktober 2020

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Beekweg 6f  Z, Z/20/017125, het kappen 
van 12 grove dennen, aspect kap, 

Deze vergunning is bekendgemaakt op 16 
september 2020. Tegen bovengenoemd 
besluit kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

Dinsdag 6 oktober

Ondernemersavond over  waardering en verbeter ing centrum
Het Haaksbergse centrum krijgt een mooi rapportcijfer van het winkelend publiek. 
Volgens koopstromenonderzoek maar liefst een 7,7. Voor Haaksbergse onderne-
mers echter geen reden om op de lauweren te rusten, want uitdagingen en verbe-
terpunten zijn er zeker ook. Op dinsdagavond 6 oktober organiseren de gemeente 
en de HOV (Haaksbergse Ondernemers Vereniging) daarom een bijeenkomst, waar-
bij winkeliers en horecaondernemers zich kunnen laten bijpraten over het koop-
stromenonderzoek en het Actieplan Centrum. Natuurlijk wordt er ook gesproken 
over vervolgstappen.

Het Haaksbergse centrum krijgt in het 
koopstromenonderzoek een 7,7 en het 
winkelaanbod in de hele gemeente scoort 
nog een tiende hoger. Vooral dagelijkse 

boodschappen worden in Haaksbergen 
gekocht. Voor niet-alledaagse zaken rij-
den Haaksbergenaren nog wel eens naar 
elders, hoewel de helft vooral in Haaksber-

gen winkelt. Het koopstromenonderzoek 
dat in 2019 is uitgevoerd geeft inzicht in za-
ken als het Haaksbergse winkelaanbod, de 
herkomst van klanten, werkgelegenheid, 
te verwachten effecten van corona, de 
waardering van bezoekers en aangedra-
gen verbeterpunten. Onderzoeker Hendrik 
Nijenhuis van I&O Research vertelt op 6 
oktober over de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek. Ook maakt hij een ver-
gelijking met enkele andere gemeenten. 

Ver volg Actieplan Centrum
Bert Broekhuis is projectleider van het Ac-
tieplan Centrum. Ondernemers, HOV, ge-
meente en provincie werken aan de hand 

van dit plan al een aantal jaren samen aan 
verbeteringen in het centrum. Alles is ge-
richt op het realiseren van een levendig, 
compact en toekomstbestendig centrum. 
Broekhuis vertelt tijdens de ondernemers-
avond wat de stand van zaken is. Ook be-
spreekt hij met de aanwezigen graag de 
vervolgstappen en legt hij de relatie met 
het uitgevoerde onderzoek.

Aanmelden
De bijeenkomst op 6 oktober begint om 
19.00 uur en vindt plaats in Theater De 
Kappen. In verband met het coronavirus 
is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan via  
dj.dejager@haaksbergen.nl. 

   Openbare Bekendmakingen

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


