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GemeenteNieuws

Deze week leest u op pagina 2,3 en 4 
wat de verschillende raadsfracties 
vinden van de Kadernota 2022 - 2025.

Start werkzaamheden in en om Buurserzand
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Maandagochtend 9.00 uur. Wethouder Jan-Herman Scholten neemt plaats op de 
ronkende kraan van aannemer Baks om de eerste schep zand van de landbouw-
grond aan de Rietbrugweg te halen. Het is het symbolische teken dat gestart kan 
worden met de werkzaamheden voor natuurherstel in en om de Natura 2000-gebie-
den Buurserzand en Horsterveen. De starthandeling deze ochtend is op een agra-
risch perceel van Landgoed ʼt Waarrecht van eigenaar Jan-Willem Jannink.

Het landgoed bij Buurse - dat bestaat uit 
landbouwgrond, bos en andere natuur 
- ondergaat de komende tijd een trans-
formatie. De landbouwgrond wordt weer 
natuur. Daarvoor wordt het gebied natter 
gemaakt door verondieping van een brede 
sloot. Water verlaat straks minder gemak-
kelijk het landgoed. Maar de werkzaamhe-
den blijven niet beperkt tot ’t Waarrecht. 
De komende twee jaar vinden er in het 
hele Buurserzand en Horsterveen maat-
regelen plaats om de bijzondere natuur te 
beschermen. 

Kwetsbare natuur behouden
De Haaksbergse natuurgebieden hebben 
flink te lijden onder verdroging, verzuring 
en stikstof. Om de kwetsbare natuur te 
behouden worden onder meer sloten ge-
dempt of minder diep gemaakt en wordt 
van bepaalde percelen de bovenste grond-
laag verwijderd. Dat moet ervoor zorgen 
dat het Buurserzand de heide, vennen 

en jeneverbesstruwelen behoudt en het 
Haaksbergerveen het hoogveen.

Met respect
De gemeente en provincie Overijssel wer-
ken samen met partners Natuurmonumen-
ten (als eigenaar van het Buurserzand), 
waterschappen, LTO en grondeigenaren 
aan het versterken van de natuur. Daar zijn 
jaren aan intensieve voorbereidingen aan 
vooraf gegaan. De uitvoering zal zo’n twee 
jaar in beslag nemen. Jan-Willem Jannink 
is blij dat het tot een overeenstemming is 
gekomen met de agrariërs die zijn grond 
pachten. Jannink: “Het natuurherstel moet 
nu eenmaal plaatsvinden. Ik denk dat hier 
een mooie oplossing is gevonden om de 
natuur te versterken, maar met respect 
voor de bedrijfsvoering van landbouwers.”

Informatie
De aannemer probeert hinder of over-
last zo veel mogelijk te beperken. Omwo-

nenden zijn of worden via de aannemer 
op de hoogte gesteld als er sprake is van 
werkzaamheden in de nabijheid van een 
woning. Bezoekers aan de natuurgebie-
den worden via borden ter plekke geïn-

formeerd. Meer informatie is te vinden op 
overijssel.nl/BuurserzandHaaksbergerveen. 
Voor vragen, klachten of meldingen kan 
men terecht bij omgevingsmanager Gerko 
Hopster via 06 - 42 40 66 66.

Symbolische sleuteloverdracht woningen Hassinkborgh
Alle tien woningen achter kantorencomplex Hassinkborgh naast basisschool Los 
Hoes zijn verkocht en zo goed als klaar. Woensdagochtend was de symbolische sleu-
teloverdracht aan de eerste bewoners in de rij met levensloopbestendige woningen. 
“Ik ben nog nooit in mijn leven verhuisd”, aldus één van de bewoners, “maar dit voelt 
goed. Ik hoop dat ik hier nog lang mag genieten!”

Wethouder Jan-Herman Scholten was er-
bij om de bewoners te feliciteren. Scholten 
vertelde dat er veel animo is voor levens-
loopbestendige woningen. Dat blijkt uit het 
woonbehoeft eonderzoek, dat onlangs on-
der inwoners is gehouden. “Maar onder le-
vensloopbestendig verstaan we niet alleen 
woningen met een slaapkamer en douche 
beneden. Levensloopbestendig houdt óók 
in dat een woning duurzaam is voor de toe-
komst. De tien woningen zijn bijvoorbeeld 
aardgasloos.”

Doorstroom
Directeur Frank ter Braak van ontwikkelaar 
Vazet Creatie en Realisatie gaf aan, dat zijn 

 Besluiten B&W

 Kadernota

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. 

De raad vergadert
Op maandag 12 juli en woensdag 14 juli vergadert de gemeenteraad. De 
raadsvergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente. 

bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen 
van levensloopbestendige woningen. Ook 
vijft igers kiezen vaak al voor een dergelij-
ke woning als de kinderen uit huis gaan, al-
dus Ter Braak. “Dat zorgt voor doorstroom 
op de woningmarkt en maakt ruimte voor 
starters”, vult Scholten aan. Met de reali-
satie van de woningen is weer een nieuw 
project binnen de bebouwde kom van 
Haaksbergen afgerond en komt deze hoek 
van de wijk Hassinkbrink steeds meer tot 
een afronding.

Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht over niet geagendeer-
de onderwerpen, dan kunt u tot ui-
terlijk vrijdag 9 juli contact opnemen 
met griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via 
mailadres g.raaben@haaksbergen.nl 
of telefoonnummer (053) 573 45 67. De 
griff ier bespreekt samen met u wat de 
verdere gang van zaken is.

Maandag 12 juli
De raadsvergadering op maandag 12 
juli begint om 19.30 uur. De volgende 
stukken staan op de agenda:
•  Nemen van een beslissing op het be-
zwaarschrift  tegen het raadsbesluit 
van 28 oktober 2020 tot het vestigen 
van het voorkeursrecht op grond van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(hamerstuk)

•  Verlenen van medewerking aan het prin-
cipeverzoek voor de realisatie van een 
Rood-voor-Rood woning aan Geukerdijk 
ongenummerd (hamerstuk)
•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening verzamelplan 1’ (bespreekstuk)
•  Behandeling voorstel businesscase be-
drijfsvoering (bespreekstuk)

Woensdag 14 juli
Op woensdag 14 juli vergadert de gemeen-
teraad over de Kadernota 2022-2025. De 
raadsvergadering begint om 15.00 uur.
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Positief, kritisch, constructief
Dat is de houding van de CDA fractie bin-
nen de gemeenteraad van Haaksbergen. 
Positief, kijken naar de toekomst, denken 
in mogelijkheden en kansen. Wat hebben 
we in Haaksbergen? Wat willen we voor 
inwoners, bezoekers, bedrijven en vereni-
gingen? Hoe kunnen we de vele prachti-
ge voorzieningen die we in de afgelopen 
decennia hebben opgebouwd behou-
den voor de generatie van morgen en van 
overmorgen.

Hierbij zijn en blijven wij ons ook kritisch 
opstellen. Zijn ontwikkelingen écht nodig 
voor Haaksbergen? Moeten wij dit nu doen? 
Waarbij de vraag ook is of wij, de gemeen-
te Haaksbergen, dit moeten of moet doen. 
Hierbij wordt ook de afweging gemaakt in 
welke verhouding of welk tijdspad dit dan 
zou moeten gebeuren.

Het derde aspect, constructief, vullen wij 
binnen de gemeenteraad in door aan te 
geven waar wij het mee eens of oneens 
zijn, maar ook waarom en welke alterna-
tieven wij zien. Tegen een voorstel stem-
men kan en mag. Maar wanneer wij tegen 
dat voorstel stemmen, willen wij ook de al-
ternatieven benoemen. In de afgelopen ja-

ren hebben wij als CDA ons onder andere 
hard gemaakt voor het onderwijs. Zorg er 
voor dat de nieuwbouw van het Assink Ly-
ceum toegankelijk is voor alle Haaksberg-
se leerlingen op alle niveaus. Nu moet een 
deel van onze toekomstige generatie naar 
Neede voor het vervolg van hun middelba-
re schooltijd. Wij zien dat liever anders. Alle 
leerlingen kunnen hun schoolloopbaan in 
Haaksbergen starten en met een diploma 
verlaten.
Wat betreft  het basisonderwijs hebben wij 
steeds aangegeven dat een gemeente ver-
antwoordelijk is voor een goede huisves-
ting van kinderen. Met de nieuwbouw van 
het Palet, de voormalige dr. Ariënsschool 
en de Holthuizen, wordt aan deze voor-
waarde voldaan. Naast het schoolgebouw 
wil het CDA ook graag inzetten op een 
sportzaal bij de nieuw te bouwen school.

Goede voorzieningen moeten bijdragen 
aan een goed klimaat om te wonen te wer-
ken en te zijn. Hiervoor zijn dan ook de 
juiste woningen nodig. Uit onderzoek is 
gebleken dat we in moeten gaan zetten op 
woningen voor ouderen, hierdoor komen 
hun woningen vrij voor jonge gezinnen en 
starters. Gelukkig wordt dit nu ingezet in 
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Haaksbergen rondom bijvoorbeeld de Eik 
en straks het terrein van O&K. Maar ook 
het woongenot aan bijvoorbeeld de Zie-
neschstraat waar mogelijk woningen ge-
sloopt gaan worden. Of aan de Brem, waar 
gesproeken wordt over een vorm van be-
geleid wonen is voor het CDA van groot 
belang.

Ook hier willen wij met een positieve, kriti-
sche en constructieve houding aan de slag. 
En daarvoor hebben wij uw, jouw, jullie be-
trokkenheid nodig. Blijf ons voorzien van 
informatie, vragen en handreikingen op 
een positieve, kritische en constructieve 
manier.

ʻWat blijft  er over in 
Haaksbergen?’
De afgelopen drie jaren heeft  het college, 
CDA-PVDA-VVD en GGH na een aantal fi-
nanciële blunders behoorlijk bezuinigd. 
Het resultaat is dat u als inwoner gecon-
fronteerd bent met de ene belasting-
verhoging na de andere. Maar wat als 
u én meer betaald én de voorzieningen 
worden wegbezuinigd? Hoe aantrekke-
lijk vindt u Haaksbergen dan nog om te 
wonen?

#Wat gebeurt er met úw voorzieningen 
als de plannen van dit college doorgaan?
•  De kinderboerderij zal mogelijk verdwij-
nen in 2022 of 2023;
•  Zwembad de Wilder wordt gesloten in 
2025.

#Behoud de kinderboerderij!
Het college heeft  voorgesteld om de vanaf 
2022 te bezuinigen op de kinderboerderij 
omdat zij vinden dat een kinderboerderij 
geen kerntaak is van een gemeente. Burge-

meester en Wethouders rekenen zich rijk 
met een besparing van 100.000 euro per 
2023 maar het bestuur van Stichting Groot 
Scholtenhagen heeft  aan de gemeenteraad 
laten weten dat het maximaal de helft  zal 
zijn. Wij vinden dat de kinderboerderij be-
houden moet blijven voor Haaksbergen. 
Jaarlijks maken vele duizenden kinderen 
gebruik van deze mooie voorziening. Het 
is de kerntaak van de gemeente om Haaks-
bergen aantrekkelijk te houden om te wo-
nen en te recreëren. 

#Snijden zonder visie!
Het college stelt voor om zwembad de Wil-
der in 2025 te sluiten zonder daarbij een 
afweging te maken tussen de diverse voor-
zieningen. Wij noemen dit snijden zonder 
visie. Lukraak meevallers creëren die er 
(nog niet) zijn is geen beleid. Dit doet ons 
vermoeden dat het college niet weet wat ze 
doet. Maar wat wilt ú nu eigenlijk?

#Nieuwe sportzaal!
Het lichtpuntje in deze kadernota is de 
bouw van een nieuwe sportzaal bij basis-
school het Palet. Wat ons betreft  een ba-
sisvoorziening die er moet komen. Het 
alternatief is dat kinderen met een touring-
car of op de fiets naar gymles moeten, een 
onwenselijke situatie! In de jeugd mag ge-
investeerd worden en daar hebben wij best 
wat geld voor over. Een nieuwe sportzaal 
stimuleert om extra gymlessen op de ba-
sisschool aan te bieden en kan in de avon-
duren veelvuldig worden gebruikt door de 
diverse sportverenigingen. 

Wij zijn #NIEUW HAAKSBERGEN!
Heeft  u als inwoner of ondernemer sug-
gesties of ideeën? Of het nu over de begro-
ting gaat of over andere onderwerpen: bij 
Nieuw Haaksbergen kunt u altijd terecht! 
Wij zijn dé partij die staat voor het loka-
le belang van Haaksbergen, Buurse en St. 
Isidorushoeve. Bel of mail ons gerust, wij 
staan u graag te woord.
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Beste inwoners, ondernemers en 
instellingen van Haaksbergen,
Aanstaande 14 juli bespreekt de gemeente-
raad van Haaksbergen de Kadernota 2022-
2025. Dit jaar een vrij dun document en 
dat geeft  misschien al wel aan hoe het er-
voor staat, m.a.w. nog steeds niet zo best. 
Alhoewel we het jaar 2020 met een klein 
positief saldo hebben afgesloten, blijft  de 
situatie zorgelijk. 

Niet alleen Haaksbergen, maar vele ge-
meenten in Nederland kampen met de 
oplopende kosten van jeugdzorg. Het Rijk 
springt wel enigszins bij, maar dat is niet 
genoeg om jeugdzorg op een hoog niveau 
te kunnen blijven uitvoeren (denk hierbij 
b.v. aan wachtlijsten). 

Daarnaast moet de financiële weerbaar-
heid op een hoger niveau gebracht worden 
en wordt daar de eerstkomende 2 jaar 1 
miljoen voor gereserveerd. De 2 jaren erna 
een half miljoen vanwege de financiële si-

tuatie.  Maar zoals wij dat lezen, zal alles 
wat extra vanuit het Rijk komt worden in-
gezet om de spaarpot bij te vullen en weer 
1 miljoen worden gereserveerd. Zo blijft  
er op voorhand niets over van eventueel 
nieuw beleid en dat zou jammer zijn. Zo zet 
je zet vrijwel alles op slot. 

Haaksbergen moet toegroeien naar een 
stabiele en financiële gemeente en daar-
voor is het nodig om de bedrijfsvoering 
over te hevelen naar, in dit geval, Hengelo. 
Dit viel tegen. Na maanden van gesprek-
ken, werd duidelijk dat het plan wat Haaks-
bergen voor ogen had veel te veel zou gaan 
kosten.

Er werd er besloten om alleen het ICT-ge-
deelte over te brengen naar Hengelo, de 
zogenaamde ‘terugvaloptie’, maar ook 
hier zijn kosten aan verbonden. Er moet nu 
vooraf geïnvesteerd worden om ervoor te 

zorgen dat de ICT van Haaksbergen aan-
sluit bij die van Hengelo. Denk hierbij aan 
o.a. databeveiliging, anders wil Hengelo 
onze ICT niet overnemen. Hiervoor zijn de 
kosten voor de aankomende jaren een klei-
ne 1,5 miljoen euro, ook geen kattenpis. 

M.b.t. de voorzieningen in Haaksbergen zet 
de VVD o.a. vraagtekens bij de ingeslagen 
weg die men voor ogen heeft  m.b.t. MBS 
(Museum Buurtspoorweg) en St. Groot 
Scholtenhagen. Naar onze mening moet 
de MBS kunnen voortbestaan en is voor 
de VVD het behoud van de kinderboerde-
rij heel belangrijk en kan daar niet zonder-
meer op beknibbeld worden zonder dat 
het afbreuk doet aan beide organisaties. 
Deze kortingen staan al wel ingeboekt in 
de Kadernota en dat verbaast ons. Er is nog 
niets concreets te zien hoe en of deze orga-
nisaties dit wel kunnen behappen.

Na de enorme OZB-verhoging van afgelo-
pen jaar, zien we gelukkig slechts een ver-
hoging gebaseerd op de inflatiecorrectie. 
Dit is lijn met de gedachte van de VVD.

Het college doet haar uiterste best de finan-
ciën weer op orde te krijgen maar al met al 
blijven de financiën het zorgenkindje voor 
onze gemeente en blijft  het billenknijpen 
aankomend jaar en de jaren daarna.
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Heeft  het college nog wel een visie 
op de toekomst van Haaksbergen?
Begin 2017 heeft  de gemeenteraad in 
Haaksbergen unaniem de Visie Haaks-
bergen 2030 aangenomen. Het college 
(CDA, VVD, PvdA, GGH) maakt in de Ka-
dernota 2022 keuzes om de financiën ver-
der op orde te krijgen. Opvallend is dat het 
college daarbij keuzes maakt, maar daar-
bij de Visie Haaksbergen 2030 buiten be-
schouwing lijkt te laten. Bovendien zijn het 
keuzes waar de gemeenteraad nog geen 
standpunt over heeft  ingenomen. 

Aan welke organisaties en voorzieningen 
verstrekt de gemeente een financiële bij-
drage, waarom, en is dit nodig? De gemeen-
teraad heeft  hier nog niet over gesproken 
en geen besluit over genomen! 

Daarbij kan de vraag gesteld worden of de 
keuzes getoetst zijn aan de Visie Haaksber-
gen 2030.

Betrokken organisaties worden gelijk-

tijdig wel geconfronteerd met mogelijke 
veranderingen. Gezien de reacties op de 
hoorzitting over de voornemens komen 
organisaties in het geweer, terwijl er nog 
niets door de gemeenteraad bediscussi-
eerd en besloten is. D66 had het zorgvul-
diger gevonden wanneer er, mede in het 
kader van participatie, een andere volgor-
de gekozen was. 

Om de kernambitie van Haaksbergen: ‘Een 
bruisende, naar buiten gerichte duurzame 
dorpstad te midden van een groene oase’ 
te realiseren is goede onderwijshuisves-
ting een noodzakelijke randvoorwaarde. 
Niet investeren in onderwijs betekent dat 
de kernambitie van Haaksbergen onder-
mijnd wordt. 

D66 is blij dat met het voorstel dat bij de 
bouw van de fusieschool Het Palet (voor-
heen dr. Ariëns/Holthuizen) een gymzaal 
gerealiseerd wordt, ondanks overcapaci-

teit in de overige binnensportlocaties. Het 
niet realiseren van een gymzaal bij Het Pa-
let leidt tot een toename van leerlingenver-
voer (per bus) naar de sportvoorzieningen. 
Dit is geen duurzame oplossing. Daarnaast 
is het nodig om bij Het Palet een Integraal 
Kindcentrum te realiseren. Daarnaast wil 
D66 zich er voor inzetten dat Het Palet ook 
een voorziening voor de wijk wordt. 

Helaas moeten wij ook constateren dat, 
ondanks dat er hoge prioriteit toegekend 
wordt aan goede huisvesting voor Het As-
sink Lyceum, het ambitieniveau ten aan-
zien van voortgezet onderwijs lager ligt. 

De (sport-)voorzieningen op Park Scholten-
hagen dragen ook bij aan de kernambitie 
van Haaksbergen. Wij kunnen ons vinden 
in een onderzoek om te onderzoeken hoe 
de kinderboerderij voor Haaksbergen kan 
worden behouden zonder (of met een lage-
re) gemeentelijke bijdrage. De kinderboer-

derij draagt bij aan de kernambitie en moet 
wat de fractie van D66 betreft  behouden 
blijven. 

Voor D66 is de Visie Haaksbergen 2030 het 
uitgangspunt bij het toetsen van de Kader-
nota 2022. Wij constateren dat bij het col-
lege visie ontbreekt en niet overziet welke 
keuzes van invloed zijn op de toekomst van 
Haaksbergen.

Beste lezer,
Over minder dan een jaar zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. De komen-
de kadernota en begroting zijn de laatste 
plannen van deze raadsperiode. En in de 
raad zien we al partijen die vooral bezig zijn 
zich af te zetten tegen beleid en college le-
den. Grote woorden, moties van wantrou-
wen, vooral tegen nagenoeg elk moeilijk 
voorstel stemmen en de schuld bij de hui-
dige coalitie neerleggen. Grote kans dat u 
dit gelezen hebt in de inbreng van overige 
partijen. 

De PvdA Haaksbergen denkt daar an-
ders over. Haaksbergen kan alleen goed 
bestuurd worden als we op basis van ar-
gumenten en feiten kijken naar de proble-
men die we moeten oplossen. Of het nu de 
gemeentelijke spaarpot, het betaalbaar 
houden van ons zorgsysteem of de grote 
klimaatopgave voor de toekomst betekent. 
De gemeente moet keuzes maken, keer op 
keer. Niet alleen op korte termijn kijken 
naar wat leuk is om te realiseren, maar juist 
op langere termijn om te zorgen dat Haaks-
bergen blijft  werken aan haar ambities. 
Want nog niet zo lang geleden hebben we 
een gezamenlijke ambitie uitgesproken om 
te zorgen voor een bruisend dorp met een 

hoog niveau aan voorzieningen, sociaal 
met aandacht voor alle leeft ijden en voor 
alle dorpskernen. We hebben aandacht 
voor onze natuur en willen maximale duur-
zaamheid en circulaire economie bereiken. 
Dat doen we niet alleen, maar samen met 
inwoners en onze partners in de regio.

Samen werken aan ambities betekent luis-
teren naar elkaars argumenten en zorgen. 
Maar, altijd gericht op oplossingen en al-
ternatieven. Wij zijn erg blij dat er mensen 
zijn die zich in willen zetten voor het be-
sturen van Haaksbergen, als raadslid of als 
collegelid. Tegenwoordig is dat niet mak-
kelijk. Zowel vanwege de moeilijke opga-
ven, als het sentiment wat er is in raad en 
samenleving.

De PvdA Haaksbergen is geen partij van 
grote woorden en “oneliners”. Dus daarom 
geen grote kop bij dit artikel. Samen met u 
als inwoner, willen we werken aan de am-
bities van Haaksbergen. En wat betreft  de 
kaders voor volgend jaar, wij zijn er nog 
niet uit. De inkomsten zijn nog niet helder, 
de eff ecten van mogelijke bezuinigingen 
ook niet. Als PvdA kunnen we onze priori-
teiten wel aangeven om Haaksbergen so-
ciaal, groen en vitaal te houden. Dat zullen 

we bij de behandeling van de kadernota 
ook doen.  Maar wilt u actief met ons mee-
denken bij het maken van de keuzes, heeft  
u goede oplossingen of alternatieven? 

Mail ons dan op TJH.Looman@Haaksber-
gen.nl of AEM.Waanders@Haaksbergen.nl.

Veel woorden maar weinig daden! 
Dezelfde titel als vorig jaar, want het colle-
ge van B en W heeft  maar weinig gedaan. 
Praten over vooruitkijken en visie. Maar de 
Kadernota 2022, de plannen voor volgend 
jaar, blinken uit door een gemis aan visie 
en betrokkenheid bij Haaksbergen. Helaas 
constateert TeamDAP dat er meer stappen 
achteruit dan vooruit zijn gemaakt. 

De gemeenteraad maar ook het college 
leren niet van de lessen van het verleden. 
Telkens weer toezeggingen en vervolgens 
doorgaan op de oude voet. 

Dat dit college van Haaksbergen haar zaken 
niet op orde heeft  blijkt ook uit de jaarreke-
ning 2020. Voor € 5 miljoen aan ambtelijke 
uren geschoven zonder duidelijke verant-
woording. Net zoals vorig jaar wederom 
aanbestedingsfouten ter hoogte van ca. € 
1 miljoen. En de raad wordt zo slecht geïn-
formeerd dat zij haar controlerende taak 
niet goed kan uitvoeren.

We zijn nu bijna 4 jaar verder en nog steeds 
ligt het gat in de Markt er. CDA, VVD, PvdA 
en GGH zouden het wel allemaal even re-
gelen. Niet dus! De advocaat van de be-

staande lokale supermarkten geeft  aan dat 
de aanbestedingsprocedure foutief is op-
gestart. De wethouder Ruimte geeft  niet 
thuis!

Weer ruim een half miljoen subsidie naar 
De Kappen, De Rekenkamercommissie 
bevestigt TeamDAP in de “kapitaalvernie-
tiging”. Het college stormt blind door en 
weigert daarop te bezuinigen en schrapt 
liever de subsidie voor de kinderboerderij 
met als argument dat zij dit geen kernvoor-
ziening vindt. 

“Shame on you”, vindt TeamDAP! 

Een groot tekort aan woningen en toch 
kiest dit college ervoor de woningen rond 
het Zwarteland te slopen. TeamDAP ver-
moedt andere belangen gezien de gewens-
te ontwikkelingen van het aangrenzende 
industrieterrein. 

Tegen de afspraken in worden er omge-
vingsvergunningen behandeld terwijl het 
bestemmingsplan Langezaal er nog steeds 
niet is. TeamDAP leest de stukken goed en 
hoort inwoners en constateert een vreem-

de gang van zaken in de processen en heeft  
zorgen om de woon-veiligheid/kwaliteit 
van omwonenden. 

De gemeentelijke organisatie is nog steeds 
niet op orde. De raad kreeg geen keuzes 
voorgelegd, het college koos Hengelo en 
na een jaar bleek dit te weer kort door de 
bocht. Gevolg: verspilling van veel geld. 
Bij de thema’s zonnevelden en windturbi-
nes wil TeamDAP zorgvuldigheid voor snel-
heid, commerciële belangen mogen geen 
reden zijn. TeamDAP heeft  grote moeite 
met ongefundeerde keuzes zonder de in-
woners daarbij te betrekken.

Het aandachtsveld Sociaal Domein loopt 
absoluut niet fijn. Grote onduidelijkheid is 
er nog steeds over de van het Rijk ontvan-
gen Coronagelden. TeamDAP is het nog 
steeds niet helder wat hier feitelijk voor de 
burgers mee is gedaan. 

TeamDAP wil een eerlijk en transparant be-
stuur, gelijke monniken gelijke kappen en 
niet meten met verschillende maten. Weg 
met de vriendjespolitiek.
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   Openbare Bekendmakingen

De Kadernota
Foto: Shutterstock

Deze nota moet het raamwerk zijn voor de 
begroting voor 2022 en lijkt positief. We 
houden immers € 36.000,-- over als we de 
begroting ook zo zouden invullen. Helaas is 
er nog heel veel onzeker! Zo  is nog onbe-
kend hoeveel geld we volgend jaar krijgen 
van het Rijk. Dat kan meevallen, maar wij 
willen ons nog niet rijk rekenen.

Waar volgens de GGH zeker geld voor moet 
worden uitgegeven is uitbreiding van per-
soneel. Voorwaarde voor het goed kunnen 
functioneren van de organisatie voor alle 
inwoners van Haaksbergen. De gemeente 
heeft  een leveringsplicht naar haar bur-
gers en dat moet het uitgangspunt zijn.

Grote uitgaven hebben we elk jaar in het 
kader van het Sociaal Domein en inder-
daad, daar staan inkomsten tegenover, 
maar onvoldoende! Bezuinigingen lijken 
nodig, maar dat mag niet ten koste gaan 
van de zorg voor degenen die dat nodig 
hebben, zij hebben daar niet om gevraagd. 
Leveringsplicht naar de burgers moet ook 
hier uitgangspunt zijn.

Wij zijn, met de stichting Keender, blij dat 

begonnen kan worden met de bouw van de 
nieuwe school. De GGH vindt dat alles uit 
de kast moet worden gehaald om er een 
mooie sportzaal bij te bouwen!

Voorzieningendiscussie. Een mooi woord. 
Het gaat erom aan welke organisaties en 
voorzieningen de gemeente een financi-
ele bijdrage geeft  en hoeveel. Een discus-
sie hierover is in de Raad nog niet gevoerd, 
hoewel toegezegd was dat die in het voor-
jaar gehouden zou worden. Het College 
neemt alvast een voorschot en de GGH is 
daar niet blij mee!

Wij vinden dat, indien de sport moet bij-
dragen, dat voor alle sportverenigin-
gen moet gelden en niet alleen voor de 
binnensporten!
Wij vinden dat de Kinderboerderij belang-
rijk is en dat die behouden moet worden!

Tot slot: Bezuinigingen mogen niet ten 
koste gaan van de burgers van Haaksber-
gen, immers zij hebben niet om deze situ-
atie gevraagd.
Dat moet volgens de GGH altijd het uit-
gangspunt zijn.

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en 
opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl
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Definitief advies 
toetsingscomité
Het toetsingscomité, dat door het college is aangewezen om de plannen voor 
zonnevelden te beoordelen, heeft  een definitief advies uitgebracht aan het col-
lege. Het college heeft  het advies op 29 juni 2021 overgenomen. Het gaat om 
een positief advies voor drie initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning is 
aangevraagd. 

De drie initiatieven die een omgevings-
vergunning hebben aangevraagd zijn: 
Zonnepark N18 Noord, Zonnepark N18 
Eeltinkveld en Zonnepark De Stegen-
hoek. Het toetsingscomité heeft  volgens 
de Beleidsregels zonnevelden de inge-
diende plannen beoordeeld en voorzien 
van een definitief positief advies. De ont-
werpvergunningen voor de drie zonnevel-
den worden op dit moment voorbereid. 
Naar verwachting worden de ontwerp-
vergunningen vanaf 16 juli 2021 ter inza-
ge gelegd.

Wat ging eraan vooraf?
Haaksbergen staat voor een grote op-
gave om te verduurzamen. Zonnevel-
den leveren een belangrijke bijdrage 
om te kunnen voorzien in het opwekken 
van duurzame elektriciteit. Op 1 april 
2021 zijn de Beleidsregels zonnevelden 

vastgesteld door de Haaksbergse ge-
meenteraad. Initiatiefnemers konden, 
voorafgaande aan een eventuele vergun-
ningsaanvraag, een vooroverlegplan in-
dienen. Het vooroverlegplan werd dan 
door een toetsingscomité voorzien van 
een voorlopig advies. Zeven initiatiefne-
mers maakten van deze mogelijkheid ge-
bruik en dienden een vooroverlegplan in. 
Op 10 mei 2021 is het voorlopig advies 
bekendgemaakt waarbij bovengenoem-
de drie initiatieven een voorlopig positief 
advies hebben gekregen. 
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Morgenland: film over de 
energietransitie
Wat is dat nu precies: de energietransitie? De korte ani-
matiefilm Morgenland (12 minuten) legt u dat haarfijn 
uit. Interessant om een iets beter beeld van de nut en 
noodzaak van de energietransitie te krijgen. Omdat het 
een animatiefilm is met een duidelijk verhaal, is de film 
geschikt voor alle leeft ijden.

Klimaatverandering is ons probleem. En 
we hebben besloten in Parijs om de uit-
stoot die voor de opwarming van onze 
aarde zorgt, zover terug te brengen 
dat de temperatuur tot 2050 niet ver-
der stijgt dan twee graden en liefst an-

derhalve graad. De experts noemen 
dit de grootste opgave waar de wereld 
ooit voor heeft  gestaan. Reken maar 
dat elke Nederlander hiermee moet le-
ren omgaan. U kunt de film bekijken via 
www.sterinsamenduurzaam.nl/nieuws.

Zonnepanelen op het dak
Zonnevelden leveren een belangrij-
ke bijdrage aan de verduurzaming van 
Haaksbergen. Maar er zijn ook nog 
voldoende mogelijkheden om de da-
ken van Haaksbergen beter te benut-
ten. Hoe meer zonnepanelen op het 
dak, hoe beter! Daarom wordt samen 
met andere Twentse gemeenten en de 
provincie gewerkt aan een aanpak om 
het aandeel zon op dak te vergroten.
Daarnaast is de gemeente Haaksber-
gen in samenwerking met Winst uit je 
woning een collectieve advies- en in-
koopactie gestart. Hierbij koopt een 

grote groep huiseigenaren samen al-
lerlei duurzame maatregelen in, zo-
als spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
HR++-glas, hybride warmtepompen 
en zonnepanelen. Samen inkopen 
zorgt voor scherpe prijzen en goede 
voorwaarden.
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AFVAL OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 10 juli kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 juli haalt basisschool Hol-
thuizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s 
morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

NOTA BODEMBEHEER REGIO TWENTE
Op 26 mei 2021 heeft  de gemeenteraad van 
Haaksbergen de Nota bodembeheer regio 
Twente vastgesteld. Deze nota bodembe-
heer bevat de voorwaarden die gelden voor 
het ontgraven en toepassen van grond en 
baggerspecie binnen het grondgebied van 
de deelnemende gemeenten. De Nota bo-
dembeheer regio Twente wordt bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 8 
juli 2021 en treedt in werking op 9 juli 2021. 

Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze be-
leidrsregels opgenomen in het verordenin-
gen-/regelingenregister dat op verzoek kan 
worden ingezien bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

MANDAATBESLUIT 
SCHULDHULPVERLENING
Op 29 juni 2021 heeft  het college van Haaks-
bergen het Mandaatbesluit schuldhulp-
verlening vastgesteld. Dit besluit bevat de 
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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

gemandateerd bevoegdheid tot het nemen 
van besluiten over aanvragen om schuld-
hulpverlening aan de medewerkers van 
de gemeente Haaksbergen, de Stadsbank 
Oost Nederland en het Regionaal Orgaan 
Zelfstandigen. Het Mandaatbesluit schuld-
hulpverlening wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 8 juli 2021 
en treedt in werking op 13 juli 2021. Dit be-
sluit is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is dit besluit opgenomen in het 
verordeningen-/regelingenregister dat op 
verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 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 voor-
zieningenrechter. Zowel een beroepschrift 
als een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) moeten worden ingediend 
bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen 
u er op dat slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Cornelis Jolstraat 21, Z/21/020225, het 
plaatsen van een aanbouw aan de zijkant 
van het huis, aspect bouw, ingediend 2 
juli 2021
•  De Eik, Z/21/020089, het bouwen van 25 
koopwoningen, aspect bouw, ingediend 
18 juni 2021
•  Eibergsestraat 200, Z/21/020206, het 
uitbreiden van een aangebouwd bijge-
bouw t.v.v. een vrijstaand bijgebouw ten 
dienste van inwoning en aanbouw werk-
plaats-smederij t.v.v. bestaand, aspect 
bouw, ingediend 30 juni 2021
•  Haarweg 44, Z/21/020195, het kappen 
van twee beuken, aspect kap, ingediend 
30 juni 2021
•  Leppepaalweg 30, Z/21/020212, het bou-
wen van een machineberging ter vervan-
ging van bestaande schuur, aspect bouw, 
ingediend 1 juli 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Buurserstraat 28, Z/21/019598, het 
plaatsen van dakramen aan de voorzijde 
van de woning, aspect bouw
•  Industriestraat 26, Z/21/019315, het 
uitbreiden van een bedrijfspand, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 7 juli 2021. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
•  Kinkelerweg 12, Z/21/018733, het bou-
wen van een rundveestal met berging, 
aspect bouw en omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets

Met ingang van 8 juli 2021 kan binnen zes 
weken beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingesteld. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen. 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  JeVa Buitenprogramma (16 en 17 augus-
tus 2021), Z/21/020227, nabij sporthal de 
Els, ingediend 5 juli 2021
•  KTR Twente Achterhoek (12 september 
2021), Z/21/020224, ingediend 2 juli 2021
•  Run Bike Run (21 november 2021), 
Z/21/020231, Scholtenhagenweg, inge-
diend 5 juli 2021

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

EXPLOITATIEVERGUNNING
•  Domino’s Pizza, Z/21/019263, Molen-
straat 25-27, bekendgemaakt 30 juni 
2021

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

BESTEMMINGSPLANNEN

’T KEMPKE EN LOURDESKERK
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening maken burgemeester 
en wethouders van de gemeente Haaks-
bergen bekend dat een bestemmingsplan 
wordt voorbereid voor het gebied ’t Kemp-
ke en de locatie Lourdeskerk. Op basis van 
de inspraakverordening liggen het voor-
ontwerp bestemmingsplan “Haaksbergen 
Dorp, partiele herziening ’t Kempke en 
Lourdeskerk” en de bijbehorende bijlagen 
voor iedereen ter inzage. Het voorontwerp-
plan gaat vergezeld van een voorontwerp 
“Beeldkwaliteitsparagraaf ’t Kempke en 
Lourdeskerk” dat eveneens als bijlage aan 
het plan is toegevoegd. 

Het plangebied
Het plangebied ligt in het zuiden van de 
kern Haaksbergen en omvat het gebied 
rondom de straat ‘t Kempke en rondom 
de OLV van Lourdeskerk. De voorgeno-
men ontwikkeling betreft de volledige her-
ontwikkeling van het plangebied naar een 
woongebied met woningen in verschillen-
de typologie. De ontwikkeling betreft de 
sloop van 96 beneden-/ bovenwoningen 
en de sloop van de pastoriewoning met 
verbindingsgang bij de kerk. In totaal wor-

den er 69 woningen met bijbehorende (in-
frastructurele) voorzieningen gerealiseerd. 
Hierbij gaat het om: 
• 14 grondgebonden woningen (koop) 
• 20 boven- en onderwoningen (huur) 
• 20 appartementen (huur)
• 15 appartementen in de kerk (huur)

Om de nieuw te bouwen woningen goed 
aan te laten sluiten op de omgeving zijn 
er criteria opgesteld die erop gericht zijn 
om voldoende beeldkwaliteit te garan-
deren. Deze criteria moeten worden ge-
zien als vervanging van de criteria uit de 
welstandsnota.

Ter inzage
Met ingang van 9 juli 2021 tot en met 29 juli 
2021 (voor een periode van drie weken) ligt 
het voorontwerp bestemmingplan “Haaks-
bergen Dorp, partiele herziening ’t Kempke 
en Lourdeskerk”, inclusief de vervangen-
de welstandscriteria “Beeldkwaliteitspa-
ragraaf ’t Kempke en Lourdeskerk”, voor 
iedereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1190-0001. Het plan met de bijbehoren-
de stukken is tevens in digitale vorm te 
raadplegen via onze website www.haaks-
bergen.nl → Inwoner → Vergunningen en 
plannen → Bestemmingsplannen en beslui-
ten → Haaksbergen dorp – woongebieden 
→ Inspraak. Hier vindt u tevens een recht-
streekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode kunnen 
ingezetenen in de gemeente Haaksber-
gen en belanghebbenden reageren. Uw 
inspraakreactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een mon-
delinge inspraakreactie. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar, Sandra Scheggetman, via tele-
foonnummer (053) 573 45 67.


