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GemeenteNieuws

i.s.m. de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.

Kleine moeite, snel verdiend!

*Actie loopt tot 31-3-’21. OP=OP. Zie voorwaarden en deelnemende partijen op de site.

Kijk voor meer informatie op PoenvoorGroen.nl

1 2 3Koop een

groen product*

Haal energie besparende
artikelen in huis

Upload je 

kassabon*

Bewijs je aankoop via 
PoenvoorGroen.nl

Krijg tot €50,- 

geld terug

Na controle krijg je het 
geld op je rekening.

Geld-Terug-Actie
Koop een energie besparend
artikel en krijg € 50,- retour*
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Woningbouwproject Nieuw Frankenhuis afgerond
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Met het metselen van de laatste stenen 
in een bankje komen de werkzaamhe-
den van het woningbouwproject Nieuw 
Frankenhuis ten einde. De woningen 
zijn in gebruik genomen, de def initieve 
bestrating zit erin en binnenkort wor-
den de laatste bomen geplant. Kor tom, 
Haaksbergen heeft  er weer een mooi 
wijkje binnen de dorpsgrenzen bij!

Nieuw Frankenhuis grenst aan het Haaks-
bergse centrum. Met een paar stappen ben 
je in het winkelgebied, maar toch nog nét 
buiten de drukte. In de nieuwe buurt zijn 
de afgelopen jaren allerlei woningen ge-
bouwd. Koop-, huur-, eengezinswoningen 
en appartementen. In 2014 werden de eer-
ste huizen opgeleverd en in het voorjaar 
van 2020 werd de laatste hand gelegd aan 
de laatste woningen, een appartementen-
complex. De definitieve bestrating is in-
middels aangebracht. Later dit jaar volgt 
aan de rand van Nieuw Frankenhuis, bij de 
kruising Werfheegde en Frankenhuis, nog 
een aanpassing. Er komt een plateau om 
verkeer te remmen.

Beschikbare grond
Het woningbeleid van de gemeente was af-
gelopen jaren vooral gestoeld op bouwen 

binnen de bebouwde kom van Haaksber-
gen. Daar waar ruimte beschikbaar kwam, 
daar kwamen dikwijls woningen zodat de 

beschikbare grond weer goed werd be-
nut. Zo gebeurde dat ook met Nieuw Fran-
kenhuis. De naam van het bouwproject 
verwijst naar textielfabriek Frankenhuis, 
die vele jaren op deze plek stond. Het be-
drijf bouwde elders in Haaksbergen een 
nieuw onderkomen. Jaren later staat er 
nu een hele nieuwe woonwijk op de oude 
fabriekslocatie.

Gevelstenen oude fabr iek
Een verwijzing naar het verleden mag na-
tuurlijk niet ontbreken, vond Peter Bos, 
nazaat van de eerste fabriekseigenaar en 
eigenaar van de nieuwe fabriek. Samen 
met Jan Goorhuis van de Historische Kring 
heeft  hij het idee opgevat een bank te met-
selen midden op het terrein met daarin 
vier gevelstenen van de oude fabriek. Ze 
vroegen wethouder Jan-Herman Scholten 
om een kijkje te nemen bij het inmetselen 
van de historische stenen. De laatste tijd 
is er landelijk en regionaal veel vraag naar 
woningen. Waar Haaksbergen preciés be-
hoeft e aan heeft  wordt binnenkort nader 
onderzocht. De uitkomsten van dat onder-
zoek gebruikt de gemeente voor een meer-
jarig woonbeleid.

Begroting 2021
Deze week leest u op pagina 3, 4 en 5 wat de verschillende raadsfracties 
vinden van de Begroting 2021.
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Al meer  dan 100 Haaksbergse 
huishoudens prof iteren
Sinds de star t van Poen voor Groen hebben meer dan 100 Haaksbergse woningeige-
naren 50 euro teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende 
producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Haaksbergen 
organiseer t de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit 
de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleer t de gemeen-
te inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun 
woning.

Doe ook mee!
De actie loopt tot 31 maart, tenzij het be-
schikbare subsidiegeld eerder is uitge-
keerd. Voor Haaksbergen is er nog voor 
ongeveer 900 huishoudens beschikbaar. 
Op poenvoorgroen.nl is meer informatie 
te vinden. Hier staan ook de actievoor-
waarden, de in aanmerking komende pro-
ducten en de deelnemende bedrijven. Dus 
meld u aan op poenvoorgroen.nl, koop 
een energiebesparend product bij een 
deelnemende winkel, dien de kassabon in 
op de site en krijg na goedkeuring het aan-
koopbedrag tot maximaal 50 euro terug op 
uw bankrekening!

De resultaten zijn boven verwachting, ze-
ker omdat de actie eigenlijk nog maar net 
begonnen is. Een belangrijk aandeel in 
het succes van Poen voor Groen vormen 
de plaatselijke winkeliers. Zij zorgen dat 
mensen dichtbij huis de benodigde pro-
ducten kunnen kopen en geven eventueel 
advies over de meest geschikte oplossing. 
Bijkomend voordeel is dat de winkeliers 
meeprofiteren van de subsidie die de ge-
meente krijgt. In Haaksbergen doen Elec-
tro Breukers, de Gamma, Hubo Wieskamp, 
Michorius Installatiebedrijf en Plentyparts 
mee.

De raad vergader t
Op woensdag 4 november vergader t de gemeenteraad over de Begroting 2021 en 
het meerjarenperspectief 2022-2024. De raadsvergadering begint om 15.00 uur in 
de raadszaal van het gemeentehuis. Ook tijdens de raadsvergadering houden we 
ons aan de regels van het RIVM. Publiek kan er helaas fysiek niet bij zijn in de raad-
zaal. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente. 

Indien u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht over niet geagendeerde on-
derwerpen graag uiterlijk maandag 2 no-
vember contact opnemen met de griff ier 
Gerrit Raaben (e-mail g.raaben@haaks-

bergen.nl of telefoonnummer (053) 573 45 
67). Hij zal dan samen met u bezien op wel-
ke manier hieraan invulling kan worden 
gegeven.
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Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Wat mag er bij verpakkingen?
Plastic verpakkingsmateriaal, 
blik en drankenkartons mogen 
samen in de verpakkingen-
container. Plastic verpakkingsmateriaal 

(alleen lege verpakkingen)

D Plastic tassen

D Boterkuipjes, sausbakjes, 

smeerkaas-, paté- of 

koffiemelkkuipjes

D Knijpflessen van sauzen, zoals 

ketchup en mayonaise

D Flacons van was- en 

schoonmaakmiddelen

D Tubes van verzorgingsproducten

D Flesjes van braadolie, keukenazijn, 

frisdrank, water en zuivel

D Chipsverpakkingen

D Doordrukstrips (van pillen of 

kauwgom)

Drankenkartons

D Frisdrankpakken

D Wijnpakken

D Zuivelverpakkingen, 

zoals pakken voor melk, 

yoghurt en vla

Blik

D Conservenblikken

D Honden- en kattenvoerblikjes

D Blikjes van frisdranken en bier

D Soep-, vlees- en groenteblikken

D Limonadesiroopblikken en -flessen

D Waxinelichtcupjes

Nadat uw verpakkingen zijn ingezameld door Twente Milieu gaan ze naar 

de verwerker. Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen weer nieuwe 

producten gemaakt, bijvoorbeeld:

Wat wordt er van verpakkingen gemaakt?

Emmer Toiletpapier Sportkleding

Wist u dat...

• Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo leeg en plat mogelijk.

• Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten? 

• Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en blik bij 

verpakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer? Dan hoort het er niet bij.

• Het niet goed scheiden van afval extra geld kost? De gemeente moet het dan 

als restafval laten verwerken en dat kost meer. Dit wordt doorberekend in uw 

afvalstoffenheffing. Samen houden we de kosten zo laag mogelijk.

Waar laat ik mijn verpakkingen 
(plastic, blik en drankenkartons)?

Huis-aan-huis  

Verpakkingen worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald bij laagbouwwoningen met een 

verpakkingencontainer. Kijk op www.twentemilieu.nl/haaksbergen/afvalkalender wanneer bij 

u de verpakkingen worden opgehaald. 

Verzamelcontainers

Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een verzamelcontainer voor verpakkingen. 

Deze staan vaak in de buurt van winkelcentra. 

Afvalbrengpunt  

Verpakkingen kunt u ook kwijt bij het afvalbrengpunt van Langezaal aan de Industriestraat. 

TEST UW KENNIS! 
Is het wel of geen verpakking?

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit hoort bij het 
restafval.

OPBLAAS 
ZWEMBADJE

Antwoord: Ja, dit is een 
plastic verpakking.

LEGE TANDPASTATUBE

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit mag bij hard 
kunststof op het afvalbrengpunt.

KUNSTSTOF
TUINSTOEL

Antwoord: Ja, dit is een 
verpakking van blik.

LEEG COLABLIKJE

En dit hoort niet bij verpakkingen:
³ Verpakkingen met inhoud

³ Verpakkingen van chemisch afval  

³ bijvoorbeeld: make-upverpakkingen, 

terpentineflessen, kitkokers en verfblikken

³ Piepschuim - bijvoorbeeld: 

fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes 

en verpakkingsvulmateriaal

³ Andere plastic producten en 

gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld:

tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, 

speelgoed, landbouwplastic en spuiten

Hoe zit het ook alweer?

Hoe zit het ook alweer? Die vraag krijgen 

wij nog wel eens als het gaat om afval van 

verpakkingen. Mag die chipszak nu wel of 

niet in de oranje container voor verpakkings-

materialen? Sinds deze zomer gelden er 

wat nieuwe regels voor wat er wel of niet 

in de verpakkingscontainer mag. Graag 

helpen we u een handje om het afval zo 

goed mogelijk te scheiden.

Dat afval scheiden verstandig is, wist 

u natuurlijk al. Voor het milieu en uw 

portemonnee. De kosten die de gemeente 

maakt, belasten wij u door. Dat is wettelijk 

zo geregeld. Om zo weinig mogelijk kosten 

te maken is het belangrijk om zo veel 

mogelijk afval opnieuw te gebruiken. 

Want dan is afval grondstof voor nieuwe 

producten en brengt het geld op. 

U heeft misschien al gehoord dat het 

afval in Haaksbergen de laatste maanden 

vervuild is. In de oranje container 

belanden dingen die er niet in thuishoren. 

Met als gevolg dat zo’n hele lading afval 

wordt afgekeurd voor hergebruik. Jammer 

toch? Wij denken dat dit beter kan. 

Daarom houden we onze afspraken over 

het afkeuren van afval opnieuw tegen het 

licht. Ook wijzen we u nu en de komende 

tijd opnieuw op de regels voor afval 

scheiden. 

Kan het afval niet gescheiden worden 

nádat het is ingezameld? Nee, nog niet. 

In Twente hebben we daar niet de 

mogelijkheden voor. Maar misschien is 

dit iets voor de toekomst. Ook de wereld 

van afval is in beweging. Voor nu vragen 

wij u om zo goed mogelijk uw afval te 

scheiden en in de juiste container te 

werpen. Ik hoop van harte dat u meedoet! 

En die chipszak? Die mag voortaan bij het 

verpakkingsafval!

Louis Koopman - 
wethouder Milieu, Duurzaamheid en Afval

Over afval scheiden
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Wees er  voor  elkaar
In deze onwerkelijke tijden beseff en wij allemaal dat gezondheid en welbevinden 
een groot goed is. Ook blijkt in deze moeilijke tijd dat de saamhorigheid een waar-
devol aspect is. Saamhorigheid waar wij, gelukkig, in Haaksbergen vele sprekende 
voorbeelden van zien.

Op het moment dat verzorgingshuizen be-
zoek van familieleden van de bewoners 
niet meer toe mogen laten, zijn er muzi-
kanten die vanuit de tuin de bewoners en 
medewerkers een hart onder de riem ste-
ken. Horecaondernemers die inventief zijn 
en toch nog hun klanten en gasten kunnen 
bedienen.

De vele juff en en meesters die tijdens de 
lockdown met plastic tassen op pad gaan, 
om de leerlingen thuis van schoolwerk te 
voorzien. En hoe mooi is het dan, dat in die 
tas een chocoladereep is gedaan met de 
tekst “Jij hebt heel wat in je Mars”. 

En natuurlijk de geweldige inzet van 
al die zorgmedewerkers in en vanuit 
Haaksbergen. 

in de Holthuizen en de dr. Ariënsschool sa-
men kunnen gaan, spijtig dat nieuwbouw 
voor het Assink Lyceum uitgesteld moet 
worden.

Als gevolg van het coronavirus is de infor-
matieavond over duurzaamheid die het 
CDA Haaksbergen dit voorjaar had willen 
beleggen uitgesteld. Wij willen graag met 
u, jullie, in gesprek over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden die er zijn in Haaks-
bergen rondom de energietransitie. Een 
zonnepark van 21 hectare aankondigen, 
zonder dat we uitgangspunten hebben ge-
formuleerd is voor ons de verkeerde volg-
orde. Of windenergie de oplossing is wil-

len wij verder onderzocht hebben, net als 
mestverwaarding, vanuit dierlijke mest 
energie opwekken.

We moeten vooruitkijken, maar moeten 
ons ook richten op de orde van de dag. 
Hoe gaat het de komende weken verder 
met het coronavirus? Wat mogen, kunnen 
en gaan we de komende periode in fami-
lie-, vrienden- en werkkring doen? 

Wij wensen u bovenal heel veel gezond-
heid toe. Wees er voor elkaar, zorg voor el-
kaar en vertrouw op elkaar. 
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ʻEen dubbeltje op zʼn kantʼ
Met dank aan het huidige college, CDA-PVDA-VVD en GGH moet u als inwoner en on-
dernemer wederom de rekening betalen. Dit is het geschetste toekomstperspectief 
door het college.

#OZB omhoog
Sinds begin 2020 staat de gemeente on-
der preventief toezicht door het financiële 
wanbeleid van dit college. De enige inko-
mensbron die men lijkt te zien, is het ver-
hogen van de OZB. En laat dit nu net een 
verhoging zijn die u als inwoner direct in 
uw portemonnee voelt. Voor 2021 stelt het 
college een verhoging voor van 13% voor 
inwoners en 22% voor ondernemers. Met 
deze verhoging wordt wonen in Haaksber-
gen 19,6% duurder dan het landelijk gemid-
delde. Wij gaan het college vragen tot op de 
bodem uit te zoeken waar de meerkosten 
vandaan komen. Wanneer de kosten bij in-
woners en ondernemers worden neerge-
legd willen wij eerst de onderste steen bo-
ven hebben. Daar kunt u op rekenen. 

Daarnaast willen wij niet dat het college 
de rekening bij de burger en ondernemer 
op het bord legt, zij worden momenteel 
al diep getroff en door de corona-crisis. 

Wij zien liever dat de gemeente het ver-
schil in eigen organisatie zoekt en vinden 
hooguit een inflatiecorrectie acceptabel. 

#Afvalstoff enheff ing omhoog
Als klap op de vuurpijl wil het college de af-
valstoff enheff ing verhogen met 14%. Dit is 
een gevolg van de hoge afkeur van het af-
val in de oranje container (PMD). Maar is de 
hoge afkeur wel de schuld van de inwoner? 
Wij betwijfelen dat. Desondanks presen-
teert het college ú de rekening.

#Uitstel nieuwbouw Assink
De nieuwbouw van het Assink Lyceum 
wordt op de lange baan geschoven, het 
college verwacht pas in 2024 een besluit 
te kunnen nemen. Wij vinden dat te laat 
en zullen ons uiterste best doen om geld 
vrij te maken zodat nieuwbouw sneller kan 
plaatsvinden.

Wij zijn #NIEUW HAAKSBERGEN!
Heeft  u als inwoner of ondernemer sug-
gesties of ideeën? Of het nu over de be-
groting gaat of over andere onderwerpen: 
bij NIEUW HAAKSBERGEN kunt u altijd te-
recht! Wij zijn dé partij die staat voor het 
lokale belang van Haaksbergen, Buurse en 
St. Isidorushoeve. Bel of mail ons gerust, 
wij staan u graag te woord.

Luctor  et emergo 
Oft ewel ʻ Ik  worstel en kom bovenʼ
Net als voorgaande jaren, presenteert het 
college van burgemeester & wethouders 
een begroting voor het aankomende jaar. 
Zoals u ongetwijfeld weet heeft  de ge-
meente moeite om haar huishoudboekje 
op orde te krijgen. Dit resulteerde weder-
om in financieel toezicht van de provincie 
en eerlijk gezegd vinden wij, als VVD-frac-
tie, dat helemaal niet zo erg. Dat klink mis-
schien vreemd, maar dat valt reuze mee. 
Natuurlijk, het zou mooi zijn geweest wan-
neer we zelf onze broek zouden kunnen 
ophouden, maar door dit financiële toe-
zicht hebben we een ‘grote broer’ die met 
ons meekijkt en vergroten we zo de kans 
om snel uit deze financiële malaise te ko-
men. Deze ‘broer’ heeft  namelijk zeer veel 
expertise in huis en dat kan ons alleen 
maar helpen is ons idee. Deze hulp is ook 
door de provincie toegezegd. Ook houdt 
dit provinciale toezicht in dat de gemeente 
Haaksbergen voor uitgaven toestemming 
moet krijgen van Zwolle, een soort van ex-

tra controle dus. Wij als VVD-fractie den-
ken dat dit op dit moment gunstig is om er 
financieel snel weer bovenop te komen. 

Daarnaast zijn er stappen gezet om de or-
ganisatie weer op orde te krijgen. Dit was 
hard nodig omdat er teveel gesneden was 
in het personeelsbestand en hierdoor de 
ambtelijke organisatie niet goed meer 
functioneerde. De gemeenteraad heeft  
het college extra geld toegezegd om deze 
problemen op te lossen. Wij zien nu dat 
de organisatie langzaam weer opkrabbelt 
en hebben er vertrouwen in dat met deze 
nieuwe organisatie flinke stappen kunnen 
worden gezet.

Waar elke gemeente de laatste jaren mee 
te kampen heeft  zijn de kosten binnen het 
sociaal domein. Door de decentralisatie 
van de jeugdzorg, participatiewet en Wmo 
van Rijk naar gemeente, de toenemen-
de cliëntaantallen en krappere budgetten 

vanuit het Rijk zien vrijwel alle gemeenten 
flinke tekorten ontstaan binnen dit do-
mein en dat heeft  grote gevolgen voor de 
begroting. Zo ook de begroting van Haaks-
bergen voor aankomend jaar. Hier zien we 
dat het college stappen zet om deze kos-
ten onder controle te houden. Dit gebeurt 
door o.a. zaken eff iciënter uit te voeren, 
maar dit mag, naar het oordeel van de 
VVD, nooit ten koste gaan van de kwaliteit 
van de zorg.

M.b.t. het Kulturhus zijn er ook gelukkig 
goede ontwikkelingen te bespeuren. Er 
komt een nieuwe organisatievorm die de 
zaken anders gaat aanpakken. Dit zal er 
in de toekomst voor zorgen dat het Kul-
turhus niet meer afhankelijk zal zijn van 
extra gemeentelijke subsidie. Een mooie 
ontwikkeling.

Al met al een saaie begroting met weinig fi-
nanciële ruimte, maar gelukkig zijn er ook 

wat lichtpuntjes te zien, zoals het gat in de 
markt en de verkoop van bedrijfsgrond.

Tenslotte blijft  de VVD hameren op het sti-
muleren van woningbouw, ook in de beide 
kerkdorpen om zo de leefbaarheid te kun-
nen blijven garanderen.

Gezamenlijk moet het ons lukken. Luctor 
et emergo.

Daar waar mogelijk werd zoveel mogelijk 
doorgegaan met de reguliere werkzaam-
heden. Ook voor ons als gemeenteraad 
was dit het geval. Nadat in juni het financi-
eel herstelplan werd aangenomen, ligt nu 
de begroting voor 2021 voor.

In deze begroting wordt ook veel stilge-
staan bij de gevolgen van corona. Dit zal in 
de komende tijd ook een grote financiële 
impact hebben op de uitgaven en inkom-
sten van de gemeente Haaksbergen. 

Het financieel herstelplan geldt voor de 
fractie van het CDA in Haaksbergen voor 
het spoorboekje voor de komende tijd. 
Mooi dat er invulling gegeven kan worden 
aan nieuwbouw voor de basisschool waar-
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We leven in ongekende tijden…
De Coronacrisis heeft  de hele wereld hard 
geraakt, met tot nu toe wereldwijd min-
stens een half miljoen dodelijke slacht-
off ers. De economische crisis komt daar 
nog bovenop. We hebben als het ware de 
lichtflitsen van het onweer al gezien, maar 
wachten nu op het geluid van de donder. 

De Coronacrisis heeft  ook Haaksbergen 
niet onberoerd gelaten. We leven mee met 
de nabestaanden van slachtoff ers die door 
het virus zijn overleden, maar ook met hen 
die bezig zijn aan een lange periode van 
herstel.

In het persbericht van 2 oktober stelt de 
gemeente: “Voor nieuw beleid of nieuwe 
plannen is geen ruimte. Dat komt wel weer, 
als we de financiën en organisatie op orde 
gebracht hebben”, vertelt Louis Koopman, 
wethouder Financiën. D66 is van mening 
dat je ook nieuw beleid kunt maken dat 
geen geld kost, maar wel een omslag in 
denken vraagt. D66 wil meer inzetten op 
het uitdaagrecht. Het uitdaagrecht, ook 
wel genoemd ‘right to challenge’ (R2C), 
wordt verankerd in artikel 150 van de Ge-

meentewet. In Haaksbergen heeft  R2C zijn 
meerwaarde bewezen, recent nog met het 
burgerinitiatief BUIN voor behoud van het 
Kulturhus. D66 wil dat inwoners meer uit-
gedaagd worden om zaken in Haaksber-
gen anders te organiseren. 

Gemeenteraad en college worden met be-
hulp van Studio Vers Bestuur uitgedaagd 
tot bestuurlijke vernieuwing om de be-
trokkenheid van inwoners te vergroten. 
Wat betekent dit voor de gemeenteraad, 
het college en de ambtelijke organisatie? 
Maar ook: wat betekent het als inwoners 
zelf een initiatief starten dat niet (direct) 
past binnen de kaders? Dit vraagt iets van 
ambtenaren, college, gemeenteraad én 
inwoners. De komende tijd zijn er onder-
werpen aan de orde waarbij deze actieve 
deelname van inwoners hard nodig is, zo-
als aanleg van zonneparken, de nieuwe 
omgevingswet en de zoutwinning door 
Nouryon. 

Het hoge voorzieningenniveau in Haaks-
bergen kost de gemeente veel geld en is 
voor het college aanleiding om het gesprek 

hierover aan te gaan met de gemeente-
raad en inwoners. Geld dat nu niet aan een 
nieuwe huisvesting voor Het Assink lyceum 
besteed kan worden. Volgens het college is 
dan de vraag legitiem of alle voorzienin-
gen gesubsidieerd moeten blijven worden 
door de gemeente. D66 ziet echter ook dat 
het college voornemens is om de komen-
de jaren op andere gebieden uitgaven te 
doen. Nut en noodzaak zullen de criteria 
moeten blijven waarop wij de begroting en 

het meerjarenperspectief met daarin de 
toekomstige uitgaven gaan toetsen. Wel-
licht dat door andere keuzes nieuwe huis-
vesting voor Het Assink lyceum wel eerder 
mogelijk is? 

Het is onmogelijk om in de toekomst aan 
ieders wensen te kunnen voldoen. Het is 
onontkoombaar dat we inwoners alsmede 
bedrijven teleurstellen, omdat bepaalde 
uitgaven nu niet mogelijk zijn. 

Eerst orde op zaken stellen in cr isistijd
Dit jaar is een bijzonder jaar. De wereld is in 
korte tijd veranderd door de coronacrisis. 
Hoe de wereld er volgend jaar uit ziet, we-
ten we nog niet. Wanneer is er een vaccin? 
Wanneer kunnen evenementen, horeca en 
het verenigingsleven weer normaal geor-
ganiseerd worden, zonder beperkingen? 
En hoe zit het dan met onze economie? 
Hoe gaat het met onze bedrijven? Hoe zit 
het met onze banen? 

Terwijl we met al deze vragen zitten, moe-
ten we als gemeenteraad besluiten waar 
wij de komende jaren het geld aan gaan 
uitgegeven. En het geld is beperkt. We heb-
ben immers onze zaken nog niet op orde. 
De spaarpot is leeg en de provincie kijkt 
mee hoe wij orde op zaken stellen. In juni 
hebben we al besloten om de belasting te 
verhogen en te investeren in goede onder-
steuning door het ambtelijk apparaat. De 
nieuwbouw van het Assink is op de lange 
baan geschoven en we hebben stevige be-
sluiten genomen om te bezuinigen op sub-
sidies en de kosten voor zorg te beperken. 
Wel kunnen we de noodzakelijke vervan-
ging van de Holthuizen/Ariëns mogelijk 

maken en zorgen we er voor dat inwoners 
die zorg en ondersteuning nodig hebben 
deze nog altijd kunnen krijgen. Maar de be-
groting moet eerst goed op orde zijn voor-
dat we weer kunnen investeren. Laten we 
ons de komende tijd vooral richten op het 
afmaken waar we mee begonnen zijn. Ge-
zamenlijk willen we het gesprek aan gaan 
over de opgaven waar we voor staan. De 
energietransitie, het in stand houden van 
voorzieningen en het grip houden op onze 
uitgaven. Op elk moment blijven we kri-
tisch kijken naar onze huidige investerin-
gen en uitgaven. Zijn ze echt nodig? Wat ge-
beurt er als de uitgave niet gedaan wordt? 
Kan het anders of goedkoper? Alleen op 
deze manier stellen we orde op zaken en 
ontstaat er ruimte voor dat wat nodig is 
voor de toekomst van Haaksbergen. Dat 
kunnen we niet alleen. In de raad zullen we 
beter naar elkaars ideeën en zorgen moe-
ten luisteren. Ook uw ideeën en zorgen zijn 
belangrijk voor het herstel van Haaksber-
gen, laat ze vooral horen. Niet alle ideeën 
zullen werkelijkheid worden, niet alle zor-
gen kunnen weggenomen worden, maar 
samen kunnen we er wel over in gesprek 

gaan. Samen kunnen we zorgen voor een 
sterker Haaksbergen. Thij Looman & Anne-
lies Waanders. 

Hebt u ideeën? Mail ons op 
tjh.looman@haaksbergen.nl/
aem.waanders@haaksbergen.nl.

Veel woorden maar  weinig daden!
We kunnen het over heel veel zaken gaan 
hebben, maar wat heeft  het eigenlijk voor 
zin als de mentaliteit van het college en 
van veel raadsleden is: mooi praten voor 
de bühne maar ondertussen trekken we 
toch ons eigen plan. En of dat dan wel goed 
is voor onze gemeenschap is dan maar 
weer de vraag!

De gemeenteraad, maar ook het college 
zou moeten leren van de lessen van het 
verleden, maar niets is minder waar. Tel-
kens weer toezeggingen, maar als het mo-
ment daar is doen de wethouders net of 
hun neus bloed en brabbelen er weer met 
een wollig verhaal omheen. “Wie heurt oe 
wah maar wie luustert slecht”. De gang van 
zaken rond de motie van wantrouwen die 
2 wethouders van de gehele oppositie kre-
gen kenmerkt veel. De coalitiepartijen be-
aamden het disfunctioneren, maar bleven 
desondanks vanuit eigen partijbelang hun 
wethouders steunen.

CDA, VVD en GGH plaatsten voor de ver-
kiezingen van 2018 een paginagrote adver-
tentie over het Marktplan, dat feitelijk al in 
kannen en kruiken was, maar waar zij een 

stokje voor wilden steken. We zijn nu bijna 
3 jaar verder en nog steeds ligt het gat in 
de Markt er.

Veel woorden maar weinig daden!

Het Kulturhus, de te grote jas van Haaks-
bergen, is kapitaalvernietiging. De Reken-
kamer bevestigt het standpunt van DAP. 
Het college wil het koste wat kost toch in 
de lucht houden, ook al moet daardoor de 
OZB voor de burgers en bedrijven alweer 
omhoog.

Een woonvisie is er na 3 jaar nog steeds 
niet. Ondertussen regelt het college mooi 
van alles met projectontwikkelaars maar 
niet voor de doelgroepen ouderen, jonge-
ren en starters! En de mensen die rond het 
Zwarteland wonen laat dit college in de 
kou staan.

Door gebrek aan beleidsvisie en zakelijke 
aansturing van de gemeentelijke organisa-
tie staan we zoals DAP al voorspelde, weer 
onder toezicht van de Provincie. DAP mist 
visie en vakbekwaamheid bij de wethou-
ders van CDA, VVD en PvdA.

Waar in 2017 de organisatie weer behoor-
lijk goed op orde was, zijn we nu verder 
weg dan ooit.

In de afgelopen 3 jaar is de raad nooit een 
zorgvuldige afweging voorgelegd voor de 
keuze de ambtelijke organisatie onder te 
brengen bij Enschede of Hengelo. Te snel 
is er, en ook nog maar voor een gedeelte, 
voor Hengelo gekozen.

Hoogste tijd dat er écht in het belang van 
de gemeente Haaksbergen wordt be-
stuurd, geen toneelspelletjes meer voor 
de bühne, geen vriendjespolitiek en dub-
bele agenda’s meer die Haaksbergen niet 
dienen, er is al teveel geld verkwanseld, 
Haaksbergen staat terecht onder Provinci-
aal toezicht. 

Laten we nu eindelijk eens vanuit realiteit 
en zuiverheid kijken naar de mogelijkhe-
den en niet naar de onmogelijkheden; hoe 
we de zelfstandigheid van Haaksbergen 
kunnen behouden; alle politieke belangen 
van CDA, VVD en PvdA om aan de macht te 
kunnen blijven aan de kant!
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AFVAL

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

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 31 oktober kunt u oud papier 
brengen naar de St.Bonifatiusschool in de 
Hoeve en VV Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 31 oktober halen De Kame-
leon en de Dr. Ariënsschool oud papier 
op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud 
papier 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 in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Beckummerweg 43 , Z/20/017605, het 
kappen van twee eiken, aspect kap (in-
gediend op 22 oktober 2020)

•  Hegeveldweg 10, Z/20/017623, het bou-
wen van een woning ter vervanging van 
bestaande woning, aspect bouw, inge-
diend 23 oktober 2020

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

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Goorsestraat 11 , Z/20/017053, het ver-
bouwen van woningen tot praktijkruim-
te, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

•  Kalter  1 , Z/20/017035, het verbouwen/

uitbreiden van de slagerij, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

Met ingang van 29 oktober 2020 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en 
het inzien van de stukken onder de kop 
Algemeen.

 VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Kolenbranderweg 12 , Z/20/017290, 
het plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw

•  Molenstraat 38 , Z/20/017283, het bou-
wen van een tuinberging, aspect bouw

•  Nachtegaalstraat 88 , Z/20/016843, 
het plaatsen van zonnepanelen, aspect 
bouw

•  Vaanholt  34, Z/20/017127, het bouwen 
van een woonhuis, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 28 oktober 2020. Tegen bovengenoem-
de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

BARTELERWEG 9
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
college in zijn vergadering van dinsdag 20 
oktober 2020 heeft besloten het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Bartelerweg 
9’ ter inzage te leggen. Het plan omvat het 
slopen van 1.385 m² aan landschapsont-
sierende bebouwing, het verplaatsen van 
een bestaand bijgebouw van 125 m², het 
bouwen van een compensatiewoning van 
750 m3 met een bijgebouw van 300 m2 aan 
de Bartelerweg 9. Tevens wordt het per-
ceel landschappelijk ingepast. Het identi-
ficatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1179-0001. 

Ter  inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Bartelerweg 9’ inclusief bijbehorende bij-

lagen ligt met ingang van 30 oktober 2020 
tot en met 10 december 2020 voor een pe-
riode van zes weken voor iedereen ter in-
zage bij de receptie van het gemeente-
huis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadple-
gen via onze website www.haaksbergen.
nl → Bestemmingsplannen → Buitengebied 
→ Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Bartelerweg 9’. Hier vindt u tevens een 
link naar ruimtelijkeplannen.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 Thorben Schol-
ten, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Inwoners moeten ondersteuning 
kr ijgen die nodig is
Volgende week behandelen we de begro-
ting voor het jaar 2021. Een begroting met 
iets meer perspectief dan die van vorig 
jaar, maar, zoals in de aanbiedingsbrief 
van het college staat, ook een beleids-
arme begroting. Dat betekent in simpe-
le woorden, we gaan de goede kant op, 
maar kunnen nog steeds weinig extra’s 
doen. Waar zet de GGH voor volgend jaar 
op in?

De goede voorzieningen die we hebben 
op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg, sport, cultuur en recreatie be-
houden en waar mogelijk nog verbeteren. 
Woningbouw bevorderen. “Bouwen, bou-
wen, bouwen”  geldt ook voor Haaksber-
gen. We hoeven niet de uitslag van het on-
derzoek naar de woningvraag af te wach-
ten, we weten dat er een tekort is aan 
woningen voor met name jongeren. Niet 
alleen in de huursector maar ook, en met 
name, een tekort aan starterswoningen. 
De GGH dringt al jaren aan op bouw van 

die woningen en ook van de zogenaamde 
tiny houses. We zullen dat blijven doen.

Wij zullen ook aandacht blijven vragen 
voor met name de groep inwoners van 
50+. In Haaksbergen bijna de helft van het 
totaal aantal inwoners. Zij hebben in de 
afgelopen jaren al veel ingeleverd en zul-
len dat voorlopig blijven doen. Moeilijker 
aan een baan komen, korting op pensioe-
nen, en de koopkracht staat onder druk. 
Dat laatste door aan de ene kant een gro-
te toename van de OZB en andere belas-
tingen voor mensen met een eigen huis 
en aan de andere kant de huurders die 
doorlopend te maken krijgen met forse 
huurverhogingen.

Mensen moeten wat ons betreft zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ze 
zullen daarvoor steeds vaker een beroep 
doen op regelingen binnen het sociaal do-
mein. Er wordt hard gewerkt om de kos-
ten binnen dat sociaal domein (WMO, 

jeugdzorg, participatie) zo laag mogelijk 
te houden, maar het motto van de GGH 
blijft de inwoners van Haaksbergen moe-
ten de ondersteuning krijgen die zij nodig 
hebben. Al enkele jaren hebben wij een 
centraal meldpunt voor hulp ingericht en 
in het verleden hielden wij een spreekuur 
waar inwoners met alle vragen terecht 

konden. Dat spreekuur begint in 2021 
weer en vragen, opmerkingen of ideeën 
kunt u ook kwijt via het mailadres a.mek-
king@haaksbergen.nl. Haaksbergenaren 
laat van u horen!

Haaksbergen is wat ons betreft nog 
steeds de Ster in Twente. Laten we er met 
zijn allen voor zorgen dat dat ook zo blijft . 
Wij zetten ons daarvoor in en wat ons be-
treft door een goede samenwerking in de 
gemeenteraad en met het college. In ge-
sprek gaan, proberen een compromis te 
bereiken en van elkaar accepteren dat er 
andere inzichten kunnen zijn.

   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

 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. 


