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GemeenteNieuws

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

 Begroting 2022

Waarstaatjegemeente.nl

Pak deze kans en 
geef uw mening

Burgemeester Welten roept op om mee te doen. 

2.000 inwoners van Haaksbergen hebben een vragenlijst op de mat gekregen. Als u 
hierbij hoort, kunt u nu uw mening en waardering geven over allerlei onderdelen van 
de dienstverlening van de gemeente Haaksbergen. 

Burgemeester Rob Welten wil de uitkomsten van het onderzoek graag gebruiken om het 
beleid te verbeteren. “Haaksbergenaren zijn bijzonder betrokken. Bij hun familie, hun 
buurt of hun club. Hier is noaberschap nog heel normaal en hebben inwoners een dui-
delijke mening. Door mee te doen aan waarstaatjegemeente.nl krijgen we beter in beeld 
wat inwoners vinden. Dat is een goede basis om samen beslissingen te nemen die goed 
zijn voor Haaksbergen.”

De resultaten van het onderzoek komen op waarstaatjegemeente.nl. Daar kunnen de re-
sultaten van de gemeente Haaksbergen vergeleken worden met andere gemeenten in ons 
land. Dus het is extra belangrijk om de vragenlijst op tijd in te vullen. U kunt uw mening 
uiterlijk 5 november insturen, dit kan zowel online als per post.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of 
eenzaamheid? In de Noaberpoort werken medewerkers van 
meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die 
u graag verder helpen. Kijk eens op www.noaberpoort.nl.

Ouderen ontmoeten 
elkaar in de Jordaan

De keuken kan vanaf nu officieel in gebruik worden genomen. Wethouder Peppelman knipt samen 
met de oudste deelnemer van de ontmoetingsgroep het lint door. 

De ontmoetingsgroepen voor Haaksbergse ouderen zijn een groot succes. 
Wekelijks ontmoeten ouderen elkaar bij bijvoorbeeld De Kappen en de BonBoys. 
Daar kunnen ze meedoen aan een activiteit, zoals samen bewegen of een spelletje 
doen en sluiten ze de ochtend af met een warme maaltijd. Omdat deze groepen vol 
zaten, is afgelopen zomer een nieuwe groep gestart bij de Jordaan. Op woensdag 
20 oktober was de officiële opening door wethouder Antoon Peppelman.

Door corona heeft de officiële opening 
even op zich moeten laten wachten. “We 
wilden eigenlijk vorig jaar al beginnen, 
maar door corona konden we elkaar he-
laas een tijd niet ontmoeten”, vertelt ou-
derenwerker Ton Harmsen. “Gelukkig 
konden we afgelopen juli eindelijk star-
ten met deze nieuwe groep. We zijn su-
per trots op het resultaat, vandaar dat we 
de groep nog graag officieel wilden ope-
nen.” De opening werd verricht door wet-
houder Peppelman. “Ik ben erg blij dat 
wij deze ontmoetingsgroep samen met 
de woningcorporatie en zorgpartners in 
Haaksbergen mogelijk hebben gemaakt. 
Ontmoeting en verbinding zijn belangrijk 
voor een goede gezondheid. Daarom is het 
mooi om te zien dat met de hulp van vrij-
willigers er in de Jordaan iedere dag wel 
een activiteit is om aan deel te nemen.”

Volwaardige keuken
Samen eten is een belangrijk onderdeel 
van de ontmoetingsgroepen. “Er was 
echter geen volwaardige keuken om een 
warme maaltijd klaar te maken voor de 
deelnemers”, geeft Harmsen aan. “Domijn 
en de gemeente Haaksbergen staken de 
koppen bij elkaar en hebben samen met 
steun van het Oranjefonds de keuken mo-
gelijk gemaakt. Daar zijn we ontzettend 
blij mee.” De keuken is inmiddels volop 
in gebruik. “Van soep tot stamppot. Onze 
vrijwilligers maken er wekelijks de lek-
kerste maaltijden klaar waar de ouderen 
vervolgens samen van kunnen genieten”, 
aldus de ouderenwerker.

Welke ontmoetingsgroepen zijn er?
De Noaberpoort organiseert verschil-
lende ontmoetingsgroepen voor Haaks-

bergse ouderen. Op dit moment kunnen 
ouderen deelnemen aan ontmoetings-
activiteiten bij De Kappen, de Bon Boys, 
de Trefkoel in Buurse, ’t Meuken in Sint 
Isidorushoeve, HSC’21 en de Jordaan aan 

de Vincentstraat. Wilt u meer informatie 
over de ontmoetingsgroepen of als vrij-
williger aan de slag? Neem dan contact 
op met Ton Harmsen, via t.harmsen@ 
noaberpoort.nl of 06 - 8354 6186. 

 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. 

Wie verdient de 
vrijwilligersprijs 2021?

De raad vergadert
Vrijwilligers zijn van onschatbare waar-
de en vaak zelfs onmisbaar. Kent u een 
vrijwilliger die een pluim verdient van-
wege de altijd maar tomeloze inzet? 
Nomineer hem of haar dan voor de 
vrijwilligersprijs 2021. Inwoners, ver-
enigingen en instellingen kunnen tot 1 
november iemand voordragen voor de 
prijs. Dit jaar in een nieuwe opzet! Doet 
u mee? Het aanmeldingsformulier kunt 
u online invullen via www.haaksber-
gen.nl/vrijwilligersprijs. Hier vindt u 
ook meer informatie over de nieuwe 
opzet en de drie categorieën waarin u 
iemand kunt nomineren. 

Op woensdag 3 november vergadert de gemeenteraad over de Begroting 2022 en 
het meerjarenperspectief 2023-2025. De raadsvergadering begint om 15.00 uur en is 
live te volgen via de website van de gemeente. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 2 
november contact opnemen met griffier 
Gerrit Raaben, via g.raaben@haaksber-
gen.nl of (053) 573 45 67. De griffier be-

spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is. Wilt u bij de raadsvergade-
ring aanwezig zijn? Op de publiekstribune 
is toegang voor maximaal 18 mensen. Be-
langstellenden kunnen zich vooraf aanmel-
den bij de griffier. 

Alexander Fianke
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Patrick ten Voorde, Jeroen Slot, Theo van der Hulst, Frans Winkelhuis en Herman Wichers Schreur

Samen bouwen aan Haaksbergen
Samen en bouwen zijn twee termen die de afgelopen jaren veel in de Haaksbergse 
politiek zijn benoemd. Samen dragen we zorg voor Haaksbergen, samen de schou-
ders eronder zetten en samen kom je verder dan alleen.

Bouwen werd ook door het CDA in Haaks-
bergen in drievoud omarmd: “Bouwen, 
bouwen, bouwen”, als het om woning-
bouw gaat.

De combinatie van samen en bouwen was 
en is het uitgangspunt voor het CDA in 
Haaksbergen. Samen bouwen we verder 
aan ons prachtige dorp met de kerkdor-
pen Buurse, Sint Isidoruhoeve en de Veld-
maat. Samen zorgen we voor een prettige 
omgeving om te wonen, te werken en te 
verblijven.

Uiteraard zijn hier passende woningen 
voor nodig. Deze kunnen nieuw gebouwd 
worden zoals de bedoeling is in de Veld-
maat en het O&K (Locatie erbij benoemen 
Parallelweg) terrein, maar ook door extra 
aandacht voor sociale woonwijken en bij 
de coöperatie opperen en eisen om goede 
passende plannen te hebben alvorens te 
slopen.woningen te behouden of te renove-
ren zoals bijvoorbeeld aan het Zwarteland. 

Samen aan Haaksbergen bouwen moet 
ook gebeuren door het onderwijsaanbod 
in Haaksbergen goed te verzorgen. Scho-
len in de kerkdorpen behouden is hier een 
voorbeeld van waar het CDA zich voor in-
zet. Net als voor het voortgezet onderwijs. 
Meermaals heeft  het CDA aangegeven dat 
wij vinden dat alle leerlingen in Haaksber-
gen de middelbare school moeten kunnen 
starten en afsluiten. Nu geldt dit alleen 
voor leerlingen die HAVO en VWO volgen. 
De meeste VMBO’ers zijn nu verplicht na 2 
jaar hun opleiding te vervolgen in Neede. 
Een gemiste kans! Voor de leerlingen, de 
Haaksbergse samenleving en bedrijven.

Samen bouwen we ook aan het grote ver-
enigingsleven dat de afgelopen jaren in 
Haaksbergen verder is gegroeid. Vele vrij-
willigers staan week in week uit klaar voor 
hun club, vereniging, koor of instantie. Zor-
gen voor elkaar, voor de accommodaties 
en voor het enorme aanbod dat onze ge-
meente kent.

Samen moet er ook gebouwd worden aan 
een vitaal platteland. Onze agrariërs ver-
dienen de waardering voor het harde werk 
dat zij hebben geleverd om ons prachtige 
buitengebied te laten zijn wat het nu is. Ui-
teraard heeft  het CDA hierbij aandacht voor 
de stikstof-discussie en Natura 2000, daar-
bij zullen we onze boeren helpen en onder-
steunen waar het kan. Naast de agrarische 
bedrijven moeten we ook oog hebben voor 
andersoortige bedrijven in ons buitenge-
bied. Denk hierbij aan bedrijven die zich in 

vrijkomende schuren kunnen vestigen en 
toeristische bedrijven. Hierbij maken wij 
wel de opmerking dat de contouren van 
ons buitengebied hierdoor niet ontwricht 
mogen worden. Daardoor zal er steeds 
naar passend maatwerk gezocht moeten 
worden.

Samen bouwen we aan en voor 
Haakbergen.

Frans, Herman, Theo, Jeroen en Patrick

ʻWat moeten we ervan zeggen?ʼ

Licht aan het einde van de tunnel?

We hadden in dit stuk een negatief verhaal kunnen ophangen over het functioneren 
van dit college en de droevige keuzes die zij voor Haaksbergen maken, maar hebben 
besloten dit niet te doen. 

#Voorzieningen
Afgelopen juli hebben wij u bericht over de 
voorzieningen waarop het college wou be-
zuinigen in de kadernota. Door gezamenlij-
ke inzet van vrijwel alle fracties hebben we 
dit vooralsnog een halt toe kunnen roepen.

Onze partij zal zich blijven inzetten om het 
grote aantal voorzieningen in Haaksbergen 
te behouden. Denk bijvoorbeeld aan be-
houd van de kinderboerderij en de bouw 
van een nieuwe sportzaal bij basisschool 
het Palet (nu gymzaal bij Dr. Ariëns). 

#Gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen en kunt u als inwoner het ver-
schil maken! Graag roepen wij u nu alvast 
op om te zijner tijd uw stem uit te brengen. 
Alleen door te stemmen kunt u mede bepa-
len welke partijen zich de volgende 4 jaren 

voor Haaksbergen mogen inzetten. Laat 
uw stem horen. Wij vertrouwen erop dat u 
een verstandige keuze maakt!

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.

Annette, André, Dario, Wesley

Het afgelopen jaar hebben we als samenleving al veel met lastige dilemmaʼs en 
moeilijke situaties te maken gehad. Niet alleen wereldwijd, maar ook landelijk en 
op lokaal niveau. Ik noem, naast de woningnood en de energiecrisis, ook de pan-
demie waar we met zʼn allen nog middenin zitten. Maar we zien ook lichtpuntjes 
en de maatregelen zijn de afgelopen tijd gelukkig versoepeld en, naar het zich laat 
aanzien, blijft  dat ook zo. 

Dit geldt ook voor de begroting van aan-
komend jaar. Het college presenteert een 
begroting waar wij als VVD niet om staan 
te juichen, maar we zien wel lichtpuntjes. 
Het college en de ambtenaren (de organi-
satie) hebben hard gewerkt om ervoor te 
zorgen dat we, alhoewel langzaam, uit de 
financiële malaise komen. 

Volgend jaar wordt een klein positief sal-
do verwacht. Verder is de verwachting dat 
wij extra inkomsten van het Rijk gaan ont-
vangen omdat we een ‘voordeelgemeen-
te’ zijn en dat is mooi. Daarnaast zijn we 
in staat gebleken om 1 mln. te reserveren 
om zo de algemene reserve (de spaarpot 
van de gemeente) aan te kunnen vullen. 

Hard nodig om eventuele tegenvallers in 
de toekomst op te kunnen vangen.

Het preventief toezicht van de provincie 
vervalt waarschijnlijk, maar we zullen met 
z’n allen waakzaam moeten zijn en blij-
ven. Haaksbergen kan zich geen nieuwe 
financiële tegenvallers meer permitteren.

Wat staat er nu eigenlijk allemaal in deze 
begroting en wat willen/kunnen wij? De 
VVD is blij met de minimale verhoging van 
de belastingtarieven en de OZB. Wij waren 
ook niet akkoord gegaan met een grotere 
verhoging, na de enorme verhoging van 
afgelopen jaar. Deze boodschap heeft  het 
college gelukkig meegekregen.

Verder blijven wij als fractie hameren op 
het vergroten van het aantal woningen 
in Haaksbergen. Woningen voor de juiste 
doelgroepen. Wij gaan bijvoorbeeld niet 
akkoord met het slopen van de woningen 
op het Zwarteland zonder dat daar iets 
voor terugkomt. Er zullen betere afspra-
ken moeten worden gemaakt met o.a. 
Domijn. Gelukkig wordt er wel een begin 
gemaakt met de verdere ontwikkeling be-
drijventerrein aan de nieuwe N18, goed 
voor inkomsten voor Haaksbergen en na-
tuurlijk de werkgelegenheid.

Daarnaast werkt het college hard aan 
de bedrijfsvoering (management) van 
Haaksbergen om u als inwoner beter te 
bedienen en dure externe inhuur zoveel 
mogelijk te voorkomen.

Als laatste wil de VVD-fractie benadrukken 
dat we het samen zullen moeten doen. In-
woners, college en gemeenteraad. Wij be-
seff en dat het vertrouwen in de (lokale) 
politiek aan het afbrokkelen is en vinden 
het enorm belangrijk dit vertrouwen weer 

zoveel mogelijk terug te winnen. Dit kan 
door eerlijk en transparant te zijn en er te 
staan voor u, als inwoner van Haaksber-
gen. Daar zijn wij namelijk voor.

Al met al een magere begroting, maar wel 
met een meer positieve kant en dat geeft  
ons een hoop voor Haaksbergen.
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Zeg wat je doet en doen wat je zegt…

Geïnteresseerd in wat de PvdA vindt van de komende begroting? 

Haaksbergen huilt!

In Rond Haaksbergen van 7 oktober zegt 
het college in het artikel over de begroting: 
“Inmiddels zijn we aan het opbouwen. Met 
weinig financiële armslag is dat best een uit-
daging, maar dat mag ons er niet van weer-
houden een gemeente te zijn die zichtbaar 
en aanspreekbaar voor inwoners is. Ook al 
kun je niet iedereen geven wat hij wil, wat we 
wél kunnen is luisteren, keuzes maken, plan-
nen bijstellen en communiceren. Participa-
tie is en wordt een belangrijk thema voor 
ons. Daarmee hoop ik dat de gemeente het 
vertrouwen van haar inwoners verdient”.

Voor D66 is participatie altijd een belang-
rijk thema geweest. De komende tijd zijn er 
onderwerpen aan de orde waarbij deze ac-
tieve deelname van inwoners hard nodig is, 
zoals bij het Marktplan, de nieuwe omge-
vingswet en de zoutwinning door Nobian. 

Op woensdag 13 oktober hebben buurt-
bewoners van het Marktplan ingesproken 
bij het bespreken van dit onderwerp in de 
commissie Ruimte. Buurtbewoners willen 
graag betrokken worden bij de plannen. 
Ze voelen zich niet gehoord door het colle-
ge. We constateren dat het college, bij het 
Marktplan, nog niet laat zien dat het “zicht-

baar en aanspreekbaar voor de inwoners is”
en “luistert, keuzes maakt, plannen bijstelt 
en communiceert”. Met andere woorden: 
Het college doet niet wat het zegt! 

In Rond Haaksbergen van 21 oktober stelt 
het college: “Marktplan gaat wél door” naar 
aanleiding van een artikel in de Tuban-
tia van 14 oktober met de kop: “Opnieuw 
sneuvelt plan voor Gat in de Markt”. Het 
college legt uit wat volgens het college de 
daadwerkelijke stand van zaken is rond het 
Marktplan. Echter met de stelling: “Markt-
plan gaat wél door” wordt een verkeerde 
voorstelling van zaken gegeven. Op basis 
van de huidige informatie is niet duidelijk 
hoe de plannen er uit gaan zien. Wél of géén 
supermarkt of een park (zoals ook gesug-
gereerd door inwoners)? Wij constateren 
dat het college moeite heeft  om duidelijk 
te communiceren met haar inwoners. Wel-
licht kan het college met deze voorstelling 
van zaken niet doen wat het zegt!

In Rond Haaksbergen van 7 oktober zegt 
het college in het artikel over de begroting 
daarnaast: “Het verduurzamen van Haaks-
bergen krijgt de komende jaren ruim aan-
dacht”. De fractie van D66 is dan ook erg 

Scan de QR-code voor onze eerste inbreng. 

Maar wij zijn nog meer geïnteresseerd wat u, of wat jij, vindt van ons dorp en het 
beleid van de gemeenteraad. 

Want Haaksbergen heeft  betrokken, sociale, betrouwbare en dienstbare inwo-
ners nodig in de politiek. De PvdA Haaksbergen is een open, betrokken politie-
ke partij waar het ook gezellig mag zijn. Als partij willen wij een bijdrage leveren 
aan het sturen, bijstellen en ondersteunen van de keuzes die de gemeenteraad 
maakt. Alle handen helpen, of het een paar uur meewerken aan de campagne, 
het ondersteunen van de fractie of het eens “een goed gesprek voeren over de 
koers” is. Alles is mogelijk. 

Als u, of jij, er ook een bijdrage aan wilt leveren:

Stuur een app via 06 - 5350 4994 of

stuur een mail via tjh.looman@haaksbergen.nl.

Het betrekken van inwoners bij plannen door het college van CDA, VVD, PvdA en GGH 
is al jaren een heikel punt. Veel inwoners voelen zich niet gehoord en ervaren het als 
éénzijdige communicatie. Ze worden achteraf geconfronteerd met zaken die door 
het college al besloten (b)lijken te zijn en dat is absoluut geen visitekaartje voor de 
gemeente!

dat in de beleidsregels van Haaksbergen 
duidelijk staat, met foto en tekst, dat het 
Zwarteland van historische waarde is en 
behouden moet blijven. Geen sloop maar 
renovatie is een vastgesteld beleid waar 
men zich aan dient te houden! TeamDAP 
vindt dat de raad de cultuurhistorie en in-
woners moet beschermen tegen commer-
ciële belangen van Domijn. De Erfgoedraad 
als adviesorgaan van het college trad ook 
af omdat hun mening in meerdere ontwik-
kelingen niet gevraagd of genegeerd werd. 
Ook m.b.t. de Lourdeskerk trok dit college 
haar eigen plan. 

Verder gaat er elk jaar nog steeds zonder 
blikken of blozen €500.000 subsidie naar 
coöperatie de Kappen, terwijl de geliefde 
Kinderboerderij wordt wegbezuinigd. 

Extra coronagelden van het rijk dienen te 
worden ingezet ter ondersteuning van de 
samenleving, maar een groot deel is ver-
dampt in de interne organisatie.

TeamDAP is er voor de samenleving en wil 

Het college heeft  vaak haar richting al be-
paald en handelt in de ogen van de bewo-
ners stug en star, niet begaan en betrokken. 
Het lijkt erop of dit college de belangen van 
de inwoners ondergeschikt stelt aan ande-
re belangen. Voorbeelden zijn de ontwikke-
lingen m.b.t. ‘t Zwarteland, het Marktplan, 
het industriegebied met Langezaal, het 
busvervoer en het ongeoorloofd nieuw-
bouwen in waardevol buitengebied.

Een raadslid legt een beloft e af naar eer en 
geweten te handelen, stelt kaders en con-
troleert het college, maar is bovenal de 
stem van het volk als volksvertegenwoor-
diger. Het is aan de gemeenteraad de sa-
menleving te beschermen, te horen en te 
dienen. 

Dit college blinkt uit door het niet uitvoeren 
van vastgesteld beleid en lapt regelmatig 
de spelregels aan haar laars met als eff ect, 
onnodige en ingewikkelde procedures en 
stress bij mensen, nog niet te spreken over 
de negatieve financiële consequenties. 
TeamDAP ervaart dat dit college, vaak ge-
steund door de meerderheid van de raad, 
onverantwoorde keuzes maakt en onaan-
vaardbare risico’s neemt, waarmee het wel 
en wee van de samenleving op het spel ge-
zet wordt.

De ingediende motie van TeamDAP om 
het college op te dragen de sloopplannen 
van het Zwarteland door Domijn een halt 
toe te roepen, vond geen gehoor bij colle-
ge en rest van de raad. TeamDAP geeft  niet 
op en komt opnieuw met een motie om-

dat er andere keuzes gemaakt worden! Heb 
je hart voor Haaksbergen en wil jij dat deze 
situatie verandert, kom ons dan verster-
ken, dan bouwen we samen aan een mooi 
en gezond dorp!

verbaasd om ten aanzien van het thema 
Duurzaamheid in de begroting te lezen: 
“Om de begroting 2022 sluitend te kun-
nen maken, stellen wij voor om incidenteel 
€ 50.000 te besparen op het extra budget 
voor duurzaamheid. Dit gaat ten koste van 
stimuleringsmaatregelen”. Wederom: Het 
college doet niet wat het zegt! 

Om de betrokkenheid van inwoners en be-
drijven te behouden is het noodzakelijk dat 
het college: Zegt wat het doet en doen 
wat het zegt…

De fractie van D66 zal het college hierop 
blijven beoordelen!
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GGH

Bij waterpark het Lankheet.

Vorige week zei een wetenschapper tijdens 
een tv programma “Nederland is boos”.

In Haaksbergen merken we dat ook. Som-
mige mensen zijn boos! Als voorbeelden 
noemen we:

De bewoners van Zwarteland en omge-
ving. Zij zijn boos, omdat er uit het niets 
een brief in de bus viel met de mededeling 
dat hun huizen gesloopt gaan worden. Wat 
er met de grond gaat gebeuren is nog niet 
bekend, maar de bewoners moeten maar 
vast op zoek gaan naar een ander huis, zo 
geeft  Domijn aan. De gemeente kan hier 
niet veel aan doen, maar wat zij kan zal ze 
ook proberen.

Er zal invloed uitgeoefend gaan worden 
op de invulling van het gebied èn Domijn 
zal gevraagd worden om de grond, als die 
wordt verkocht, eerst aan de gemeente aan 
te bieden. Ook zal de gemeente in gesprek 
gaan en blijven met de bewoners. Een goe-
de oplossing kan er alleen komen als met 
ALLE partijen wordt samengewerkt!

De mensen in de buurt van de Markt zijn 

ook boos! Boos omdat er wel over het 
plan en de omgeving wordt gepraat, maar 
niet met de omgeving. De bewoners van 
de Hibbertstraat hebben dat goed duide-
lijk gemaakt! Zij hebben veel vragen, met 
name over de verkeersstromen, de toena-
me van (vracht)verkeer en de veiligheid!

Gelukkig heeft  het College het voorstel 
teruggenomen en toegezegd dat er ge-
sprekken zullen worden gevoerd en dat de 
rapporten die er zijn en die nog komen aan 
de orde zullen komen.

Een goede oplossing kan er alleen komen 
als met ALLE partijen wordt samengewerkt!

Boos waren ook besturen van voorzienin-
gen in Haaksbergen. Voor diverse partijen 
waren in de kadernota voor het komend 
jaar al bezuinigingen opgenomen, en 
voor andere in de jaren na 2022. De Stich-
ting Groot Scholtenhagen en de MBS lie-
ten weten niet akkoord te kunnen gaan 
met de korting, dan wel afschaff ing van de 
subsidie.

Gelukkig is de bezuiniging voor komend 

jaar geschrapt en volgen er eerst gesprek-
ken met alle besturen van voorzieningen, 
voordat er ook maar een euro bezuinigd 
gaat worden. Ook hier geldt: Een goe-
de oplossing kan alleen als ALLE partijen 
samenwerken!

Genoeg boosheid, er zijn ook voldoende 
positieve zaken te benoemen, gelukkig 
maar.
•  Er komt overleg met de boze partijen die 
hierboven staan. De GGH vindt dat een 
prima ontwikkeling en staat pal achter 
deze mensen.
•  De begroting sluit met een kleine plus, 
zonder een extra verhoging van de OZB.

•  De financiële positie van de gemeente 
wordt steeds beter.
•  W ij wonen met elkaar in een prachtige 
gemeente, met heel veel voorzieningen 
en met een prachtig buitengebied. Nog 
steeds een Ster in Twente!

Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat 
het zo blijft  en daarvoor samenwerken met 
alle partijen. Dat is onze oproep aan de hui-
dige, maar ook aan de nieuwe Gemeente-
raad die er volgend jaar komt. Werk samen 
als één team.

TEAM HAAKSBERGEN! 
Nu en in de toekomst!

   Openbare Bekendmakingen
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 30 oktober kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20, de St. Bonifaciusschool 
in de Hoeve en VV Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 30 oktober haalt basisschool 
Het Palet 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.

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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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/21/021208, 
het plaatsen van een schutting, aspect 

bouw, ingediend 22 oktober 2021
•  Knoefweg 18, Z/21/021187, het bou-
wen van een woning, aspect bouw, inge-
diend 20 oktober 2021

•  Lijsterbes 47, Z/21/021174, het bou-
wen van een tuinhuisje, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Munsterdijk, kadastraal bekend onder 
sectie R, nummer 933, Z/21/021222, 
het plaatsen van een mast voor tele-
communicatiedoeleinden, aspect bouw 
en inrit/uitweg, ingediend 25 oktober 
2021

•  Stepelerveld, kadastraal bekend 
onder sectie P, nummer 1512, 
Z/21/021158, het bouwen van een be-
drijfspand, aspect bouw en reclame, in-
gediend 19 oktober 2021

•  Wennewickweg 8, Z/21/021220, het 
bouwen van een woning met inwoning 
ter vervanging van bestaande woning, 
aspect bouw, ingediend 25 oktober 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  B eekweg 1, Z/21/020605, het bouwen 
van de Hutwacht ter vervanging van be-

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Energiecoöperatie Haaksbergen

Hulp gezocht
Slim verwarmen: Instellingen thermostaat

Vier bespaartips voor
het stookseizoen: deel 2Energiecoöperatie Haaksbergen zoekt twee enthousiastelingen die de organisa-

tie willen komen versterken. Bent u degene die ervaring of aff initeit met com-
municatie heeft  of die namens LTO in ons bestuur wil plaatsnemen? Meld u dan!

Voor de werkgroep Communicatie zoe-
ken we iemand die de handen uit de 
mouwen steekt. Deze kandidaat weet 
de weg in social medialand en kan (leuk) 

schrijven. De kan-
didaat ‘bestuurs-
lid namens LTO’ 
is goed bekend 
in het buitenge-
bied en kent veel 

mensen in de boerengemeenschap 
van Haaksbergen. Wat levert het op, 
vraagt u zich af? Nou, een heleboel. Zo-
als een belangrijke bijdrage in de ver-
duurzaming van Haaksbergen. U leert 
daarnaast meer over duurzaamheid én 
het staat mooi op uw cv. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen via 
info@energiecooperatiehaaksbergen.nl.

De manier waarop u de thermostaat bedient, kan een behoorlijke impact hebben 
op de energierekening van de woning. Deze week de tweede tip 
om uw huis slim te verwarmen en geld en energie te besparen.

Verwarmt u de woning met radiatoren? 
Zet de thermostaat ’s nachts en als u 
overdag weg bent op 15 graden en be-
spaar ruim 250 euro per jaar op de ener-
gierekening. Verwarmt u de woning met 
vloerverwarming? Dan kan het bij het 
toepassen van nachtverlaging te lang 

duren voordat de 
woning weer op 
temperatuur is. In 
dat geval kant u de 
thermostaat beter 
op een gelijke tempera-
tuur laten staan.
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staande Hutwacht, aspect bouw
•  Knoefweg 18, Z/21/021187, het bou-
wen van een woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op: 27 oktober 2021. 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Moatsnieder 26, Z/21/021047, het aan-
leggen van een bodemenergiesysteem

•  Moatsnieder 44, Z/21/021045, het aan-
leggen van een bodemenergiesysteem

•  Spinnerstraat 15, Z/21/021165, voor 
het veranderen van het bedrijf

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Twente Rally 2021 (31 oktober 2021), 
Z/21/020406, bekendgemaakt 22 okto-
ber 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.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Ji Hong Ye Miss You Sushi, Z/21/020534, 
Dr. Prinsstraat 12, bekendgemaakt 25 
oktober 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

KALKOVENWEG ONGENUMMERD EN 
GOORSESTRAAT 243-245
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Kalkovenweg onge-
nummerd en Goorsestraat 243-245’ in de 
vergadering van 29 september 2021 gewij-
zigd heeft vastgesteld.

Plangebied
De ontwikkeling betreft het realiseren van 
een nieuwe woning van maximaal 750 m3 
met bijgebouw van 150 m2 aan de Kalk-
ovenweg ongenummerd (kadastraal be-
kend als ‘Gemeente Haaksbergen, sectie 
S, nummer 919 en 920). Om dit mogelijk 
te maken wordt circa 1.400 m2 aan land-
schapsontsierende bebouwing aan de 
Goorsestraat 243 gesloopt en alle asbest 
gesaneerd. Het aanwezige aannemersbe-
drijf aan de Goorsestraat 243 wordt po-
sitief bestemd. Zowel de slooplocatie als 
de bouwlocatie wordt landschappelijk in-
gepast. Bij de bouwlocatie en omliggende 
gronden is expliciet rekening gehouden 
met de zichtlijnen richting is de es. Het 
identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1187-0003.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Kalkovenweg ongenummerd 
en Goorsestraat 243-245’ zijn twee ambts-
halve wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan aangebracht. De 
naam van het bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Kalkovenweg ongenummerd’ is gewijzigd 

in ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Kalkovenweg ongenummerd en 
Goorsestraat 243-245’. Tevens is paragraaf 
5.8.2.2 ‘Situatie plangebied’ van de toelich-
ting aangevuld.

Amendement
In de vergadering van 29 september 2021 
heeft de gemeenteraad een amendement 
aangenomen. Het amendement heeft 
betrekking op de maximale toegestane 
oppervlakte aan bijgebouwen aan de Kalk-
ovenweg ongenummerd. In het ontwerp 
bestemmingsplan was de maximale op-
pervlakte aan bijgebouwen 250 m2. Met 
het amendement is de maximale toegesta-
ne oppervlakte aan bijgebouwen 150 m2. 

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 29 
oktober 2021 tot en met 9 december 2021 
voor een periode van zes weken voor ie-
dereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het plan met de bijbeho-
rende stukken is tevens in digitale vorm te 
raadplegen via onze website www.haaks-
bergen.nl → Inwoner → Vergunningen en 
plannen → Bestemmingsplannen en voor-
bereidingsbesluiten → Buitengebied → 
Vastgesteld → Bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Kalkovenweg ongenummerd en Goorse-
straat 243-245’. Hier vindt u tevens een link 
naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan kunnen belanghebbenden 
gedurende bovengenoemde terinzageter-
mijn schriftelijk beroep instellen bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 

ingediend door een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt heeft;

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken;

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in elk geval de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, een kopie van het besluit 
en de gronden van het beroep (waarom 
gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het be-
stemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet. Een belanghebbende 
die beroep heeft ingesteld en die van me-
ning is dat het bestemmingsplan niet in 
werking zou moeten treden, kan binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift. Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. Indien gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt 
het bestemmingsplan in werking op het 
moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indie-
nen van een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griffierech-
ten verschuldigd.


