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GemeenteNieuws

De verkoop van gemeentegrond aan een tweetal supermarkten legde de gemeente geen windeie-
ren. De grond rond het voormalige ABN AMRO-pand werd aan de Jumbo verkocht.

Positieve jaarafsluiting door vooral eenmalige voordelen
De gemeente Haaksbergen houdt eind 2021 naar verwachting 1,9 miljoen euro 
over, terwijl in de Begroting 2021 nog rekening was gehouden met een overschot 
van 100.000 euro. Dat blijkt uit de Eindejaarsrapportage 2021. De nadruk van het 
gemeentelijk beleid lag ook in 2021 op herstel. “Uitvoering van het financieel her-
stelplan en een strak financieel regiem hebben ons geholpen”, aldus wethouder 
Financiën Louis Koopman. “Net als de verkoop van gemeentegrond. Maar het méést 
van alles hebben we baat bij de hogere Algemene Uitkering die we dit jaar van het 
Rijk mochten ontvangen.” Hij plaats daar gelijk een kanttekening bij. “We moeten 
blijven werken aan een degelijke financiële gesteldheid!”

De gemeente Haaksbergen is al enige tijd 
bezig met een verbeterprogramma. Eén 
van de doelen van dit programma is het op 
orde krijgen van de financiën. Hoewel de 
gemeente dit jaar 1,9 miljoen euro meer 
inkomsten dan uitgaven heeft en onlangs 
ook een sluitende begroting voor 2022 pre-
senteerde, is Haaksbergen zeker nog niet 
financieel gezond. “We blijven daarom de 
komende jaren jaarlijks een miljoen euro 
toevoegen aan de Algemene Reserve”. 

Lobbywerk
Het jaarresultaat over 2021 is de uitkomst 
van enerzijds ontwikkelingen waarop de 
gemeente geen invloed heeft en van ander-
zijds eigen beleid en keuzes. Zo kreeg de 
gemeente 900.000 euro extra van het Rijk 
en heeft het coronavirus gezorgd voor min-
der uitgaven op diverse terreinen. Bijvoor-
beeld doordat er minder mensen naar de 
dagbesteding gebracht hoefden te worden. 
Verder verkocht de gemeentegrond aan de 

Jumbo en Albert Heijn voor de aanleg van 
parkeerplaatsen. Dat leverde een bedrag 
van ongeveer 600.000 euro op dat wordt 
gebruikt voor het aantrekkelijker maken 
van de kop van de Stationsstraat. Koopman 
ziet de extra bijdrage van het Rijk als het re-
sultaat van intensief lobbywerk vanuit de 
gemeenten richting Den Haag. “Ik ben blij 
dat we daar nu gezien worden.”

Corona
Ook in 2021 had het coronavirus een enor-
me weerslag op inwoners, bedrijven, ver-
enigingen en organisaties. Met geld van het 
Rijk kon de gemeente misgelopen inkom-
sten compenseren. De gemeente fungeerde 
feitelijk als doorgeefluik richting bijvoor-
beeld sportaccommodaties en culturele 
instellingen. Er is nog coronageld (650.000 
euro) beschikbaar, dat de gemeente voorlo-
pig reserveert voor het geval er nieuwe vra-
gen om bijstand komen. 

Versterken organisatie
Haaksbergen is dit jaar ook aan de slag ge-
weest met het versterken van de organi-
satie, een tweede belangrijk doel van het 
opgestelde verbeterprogramma. De ge-
meente is bijvoorbeeld van plan om op het 
terrein van IT (informatietechnologie) sa-
men te werken met de gemeente Henge-
lo. Dat is van belang om de kwetsbaarheid 

te verminderen. Binnenkort neemt de ge-
meenteraad er een definitief besluit over. 
Tot dusver is wethouder Koopman tevre-
den over het financiële boekjaar. “Het gaat 
steeds iets beter met de gemeente Haaks-
bergen. Laten we die lijn voortzetten en 
blijven koersen op een financieel en orga-
nisatorisch gezonde gemeente, óók op de 
langere termijn”.

Meer Haaksbergenaren kunnen inkomenstoeslag krijgen
Inwoners die drie jaar lang een inkomen op bijstandsniveau hebben en die geen of 
heel weinig kans hebben op een baan of hogere inkomsten, kunnen één keer per jaar 
een toeslag krijgen. De Haaksbergse gemeenteraad heeft hiervoor op 24 november 
2021 een nieuwe verordening vastgesteld.

Inwoners van Haaksbergen kunnen op 
aanvraag een individuele inkomenstoe-
slag krijgen. Bent u ouder dan 21, geen stu-
dent en ook nog niet pensioengerechtigd? 
Dan kan het zijn dat u voor deze toeslag in 
aanmerking komt. De regeling is bedoeld 
voor mensen die langdurig een laag inko-
men hebben zonder uitzicht op inkomens-
verbetering. Het maakt daarbij niet uit of u 

werkt of een uitkering ontvangt, het gaat 
om de hoogte van het inkomen. Uw vermo-
gen mag niet hoger zijn dan € 6.295 voor 
een alleenstaande of € 12.590 voor een 
echtpaar of alleenstaande ouder. Bent u 
getrouwd of woont u samen? Dan moet u 
allebei aan de voorwaarden voldoen.

Wat is er nieuw aan deze toeslag? 
Er zijn door de nieuwe verordening twee 
belangrijke veranderingen. Vanaf nu geldt 
de regel dat er geen zicht is op inkomens-
verbetering als de kans om binnen een jaar 
werk te krijgen klein is. Ook nieuw is dat de 
toeslag nu aan te vragen is voor mensen 
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
van 70% van het minimumloon. Daardoor 
komen meer Haaksbergenaren nu in aan-
merking voor de inkomenstoeslag.

Hoe hoog is de toeslag en hoe vraagt 
u deze aan?
Voor een alleenstaande is de toeslag 
€345 per jaar, voor een alleenstaande ou-
der €440 per jaar en voor een echtpaar 
€490 per jaar. Als u aan de voorwaar-
den voldoet, dan kunt u de toeslag digi-
taal aanvragen via MijnWerkenInkomen. 
Er liggen ook aanvraagformulieren bij de 
Noaberpoort in het gemeentehuis van 
Haaksbergen. Als u al eerder een inko-
menstoeslag heeft ontvangen, kunt u na 
12 maanden opnieuw een aanvraag doen. 
Meer informatie leest u op noaberpoort.nl/
individuele-inkomenstoeslag.

Lidl wil in zee met ontwikkelaars Marktplan

“Een stuk dichterbij realisatie van het Marktplan”
Een belangrijke vervolgstap voor realisatie van het Marktplan: supermarkt Lidl 
wil zich in het Haaksbergse centrum vestigen. Dat is de uitkomst van de tender 
van de gezamenlijke projectontwikkelaars Ben Roerink en Nordwick B.V. Alle su-
permarkten konden hun interesse voor nieuwbouw aan de Markt kenbaar ma-
ken. Wethouder Ruimte Jan-Herman Scholten is blij dat de uitslag van de tender 
nu eindelijk bekend is. “Dit brengt ons weer een stuk dichterbij realisatie van het 
Marktplan.”

Om het Marktplan mogelijk te maken 
moet de gemeenteraad het bestem-
mingsplan wijzigen. Als vertrekpunt 
hiervoor heeft de gemeenteraad een 
ruimtelijk kader vastgesteld. Dat houdt 

onder meer in dat onderzocht moet wor-
den of het haalbaar is om een Marktplan 
met supermarkt te realiseren. Met de 
overeenkomst die de Duitse grootgrut-
ter en de projectontwikkelaars nu met 

elkaar sluiten lijkt het Marktplan met 
supermarkt dus inderdaad haalbaar. Of 
het definitief doorgaat wordt later dui-
delijk, als de gemeenteraad een besluit 
neemt over de bestemmingsplanwijzi-
ging. Scholten: “We voldoen hiermee in 
ieder geval aan de opdracht die we van 
de raad hebben gekregen.”

Aanvaardbaar
De wethouder zag afgelopen weekend 
veel blije reacties op de berichtgeving. 
“Maar ik realiseer me ook dat er om-
wonenden zijn die een supermarkt op 
deze plek niet zien zitten. Wat wij kun-

nen doen is het gesprek blijven aangaan 
en zoeken naar oplossingen om het 
Marktplan ook voor hen aanvaardbaar 
te maken”, vertelt de wethouder. Lou-
is Koopman, wethouder Economie, be-
schouwt het Marktplan als een enorme 
boost voor het centrum: “Op allerlei ma-
nieren werken we al aan het verleven-
digen en verfraaien van ons dorpshart. 
Het Marktplan is natuurlijk de ultieme 
stimulans voor Haakbergen en de on-
dernemers in het dorp.” Zoals het er nu 
uitziet spreekt de gemeenteraad begin 
volgend jaar over het plan.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Laat het blad gerust liggen
Het blad is bijna allemaal van de bomen gevallen. Laat gerust 
wat blad liggen in uw tuin en border. Ook kunt u in de winter 
zoveel mogelijk afgestorven planten laten staan. Zo worden 
de plantenresten namelijk weer voeding, en bieden ze ook 
meteen bescherming aan jonge planten. Eigen compost 
maken van groenafval is een goede manier om de afval-
berg te verminderen en voeding voor de planten te produ-
ceren. De compost kan tussen de planten gestrooid worden. 
Op deze manier wordt het bodemleven verbeterd en wordt de 
grond beschermd tegen uitdroging!

Sinterklaas doet ook 
aan hergebruik
Een slimme sint denkt aan een duurzame wereld. Twee-
dehands spullen kunnen een prima sinterklaascadeau zijn. 
Shoppen in de kringloopwinkel in de buurt is heel erg hip! 
Kiest u tweedehands, dan bespaart u grondstoff en en geld in 
uw eigen portemonnee. Dat komt goed uit in de dure december-
maand! Een andere duurzame optie is bijvoorbeeld speelgoed zonder bat-
terijen. Het geven van een belevenis, zoals een bon voor een massage of een 
filmavond is ook duurzaam en bovendien leuk om te geven 
en te krijgen!

Shoppen in de kringloopwinkel in de buurt is heel erg hip! 
Kiest u tweedehands, dan bespaart u grondstoff en en geld in 

Het blad is bijna allemaal van de bomen gevallen. Laat gerust 
wat blad liggen in uw tuin en border. Ook kunt u in de winter 

Op deze manier wordt het bodemleven verbeterd en wordt de 

Carbidschieten op oudejaarsdag

Vuurwerkvrije zones
Door het vuurwerkverbod mag er nergens vuurwerk worden afgestoken waardoor 
de vrijwillige vuurwerkvrije zones dit jaar niet van toepassing zijn. Het is de bedoe-
ling om bij een volgende jaarwisseling weer vrijwillige vuurwerkvrije zones mogelijk 
te maken. 

De coronamaatregelen zorgen er ook dit jaar voor dat het allemaal wat anders gaat 
dan we gewend waren. Ook rond oud en nieuw. Traditioneel hoort daar, zeker in 
onze regio, ook het schieten met carbid bij. In het hele land geldt een vuurwerk-
verbod, maar regionaal is er een uitzondering gemaakt voor carbidschieten. Dat 
mag, ook in Haaksbergen, op oudejaarsdag nog steeds, maar wél onder bepaalde 
voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat car-
bidschieters zich uiterlijk 27 december 
moeten melden bij de gemeente. Dat kan 
via het meldformulier op haaksbergen.nl/
carbid. Het schieten met carbid mag alleen 
op oudejaarsdag (vrijdag 31 december) 
tussen zonsopkomst en zonsondergang, 
buiten de bebouwde kom en niet in of vlak 
bij een natuurgebied. Dicht bij bebouwing 
schieten mag niet. Busdeksels zijn verbo-
den, voetballen wegschieten mag wel. Ook 
moet je minimaal zestien zijn en mag je 
niet gedronken hebben. Kijk voor alle re-
gels die gelden voor het schieten met car-
bid in Haaksbergen op haaksbergen.nl/
carbidschieten.

Wie is de BOCK?
Carbidschieten is een prachtige traditie 
die naast het vertrouwde geknal zorgt voor 
veel gezelligheid en plezier tijdens de jaar-
wisseling. Maar wil je het gezellig houden? 
Schiet dan vooral veilig en zorg dat er al-
tijd een Bewust Oplettende Carbid Knaller 
(BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van 
dé vijf tips voor veilig carbidschieten! De 
BOCK let dit jaar óók op de coronamaat-
regelen en houdt bijvoorbeeld anderhal-
ve meter afstand. Alleen samen kunnen 
we ervoor zorgen dat we veilig carbid kun-
nen schieten. Kijk op www.wieisdebock.
nl voor meer informatie en handige tips.

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen 
U maakt uw afspraken voor de feestdagen vaak ver van tevoren. Regel dan ook me-
teen uw vervoer. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn aangepast. Reserveer 
daarom uw ritten op tijd!

Rit wijzigen of afmelden?
U kunt uw aangevraagde ritten voor de 

kerstdagen en nieuwjaarsdag wijzigen tot 
de genoemde data en tijden. Ritten afmel-

den kan wel tot uiterlijk één uur voor de 
afgesproken ophaaltijd. U kunt een rit boe-
ken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 
0900 - 1814.

Rijtijden kerstdagen en oudejaarsdag
Op vrijdag 24 december (kerstavond) en op 
beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente de 
normale tijden: van 06.30 uur tot uiterlijk 
02.00 uur. Op donderdag 31 december (ou-
dejaarsdag) rijdt de Regiotaxi tot uiterlijk 
20.00 uur. Dit betekent dat u alleen ritten 
kunt aanvragen waarmee u uiterlijk vóór dit 
tijdstip op de plaats van bestemming bent.

Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen 
en nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december en 1 januari verval-
len alle vaste (wekelijkse) ritten. Wilt u op 
deze data wél uw vaste rit door laten gaan? 
Geef dit dan uiterlijk op zondag 19 decem-
ber door aan de Regiotaxi Twente via tele-
foon 0900 – 1814. Een rit boeken kan via 
0900 – 1814 en op www.regiotaxitwente.nl

De Regiotaxi Twente wenst u alvast pretti-
ge feestdagen en een voorspoedig 2022!

Agendaʼs commissievergaderingen
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De 
vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de 
gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u contact opnemen met 
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mail-
adres g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67. De griff ier 
bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is. 

Maandagavond 6 december om 19.30 

houdt de commissie Ruimte een hoorzit-
ting over de bestemmingsplannen ‘Be-
drijventerrein Stepelerveld fase 1, partiële 
herziening Uitbreiding Uzin Utz,’ ‘Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening ’t Kemp-
ke en Lourdeskerk,’ ‘industriete-West’ en 
‘Geluidzonering industrie-West.’ Tijdens 
deze bijeenkomst wordt gelegenheid ge-
boden voor het mondeling toelichten van 

ingediende schrift elijk zienswijzen. De ver-
gadervorm is digitaal met live uitzending. 

Commissie Samenleving en Bestuur
Op dinsdag 7 december staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda. 
•  Voorstel tot het verlenen van instem-
ming voor het aangaan van de Centrum-
gemeenteregeling samenwerking ICT 
Hengelo en het kenbaar maken van de 
wensen en bedenkingen ten aanzien van 
de dienstverleningsovereenkomst IT 
Haaksbergen en Hengelo. 

•  Voorstel tot het vaststellen van de belas-

tingverordeningen 2022.
•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen ten aanzien van 
het aangaan van een nieuwe achtervan-
govereenkomst met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW).

•  Voorstel tot het aanwijzen van de Functi-
onaris Gegevensbescherming.

•  Mededelingen: 
    •  Politie Twente
    •  Actuele ontwikkelingen Sociaal 

Domein
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Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?
���������                ��������������������������
Zaterdag 25 december 2021 (1e kerstdag)    Zondag 19 december 2021
Zondag 26 december 2021 (2e kerstdag)    Zondag 19 december 2021
Zaterdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag)    Vrijdag 31 december 12.00 uur
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 4 december kunt u tussen 10.00 
en 12.00 uur oud papier brengen naar de 
Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 
12 en naar voetbalvereniging HSC’21. 

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 4 december halen de scouting 
Han Jordaan Groep en de Bon Boys oud 
papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. U 
kunt het papier gebundeld of in dozen aan-
bieden. Dit kunt u bij de containerverza-
melplaatsen neerzetten. 

ALGEMEEN
Verordening individuele inkomenstoeslag 
Op 24 november 2021 heeft de gemeente-
raad van Haaksbergen de Verordening in-
dividuele inkomenstoeslag vastgesteld. 
Deze verordening bevat regels over het 
verlenen van een individuele inkomens-
toeslag. De Verordening individuele inko-
menstoeslag wordt bekendgemaakt in het 
digitale Gemeenteblad van 29 november 
2021 en treedt in werking op 1 december 
2021. Deze verordening is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op www.haaksber-
gen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister dat op verzoek 
kan worden ingezien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis.

Beleidsregels individuele 
inkomenstoeslag
Op 19 oktober 2021 heeft het college van 
Haaksbergen de Beleidsregels individue-
le inkomenstoeslag vastgesteld. Deze be-
leidsregels geven aan wanneer al dan niet 

sprake is van uitzicht op inkomensverbe-
tering. De Beleidsregels individuele inko-
menstoeslag worden bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 29 novem-
ber 2021 en treden in werking op 1 decem-
ber 2021. Deze beleidsregels zijn vanaf 
de inwerkingtreding te vinden op www.
haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast 
zijn deze beleidsregels 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.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Oude Enschedeseweg 31, kadastraal 
bekend onder sectie C, nummer 3387, 
Z/21/020810, het bouwen van een 
woning, aspect bouw, ingediend 13 
september.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 12 
januari 2022. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Mozartstraat 160, Z/21/021409, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw.

•  Steenbreek 14, Z/21/021366, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

•  Vaanholt 31, Z/21/021102, het bouwen 
van een woning, aspect bouw.

•  Veldmaterstraat 176, Z/21/021397, het 
plaatsen van handelsreclame ten be-
hoeve van een geldautomaat binnen in 
het pand, aspect bouw.

•  Zoomweg 9, Z/21/021225, het bouwen 
van een woning met bijgebouw, aspect 
bouw.

Deze vergunningen zijn bekend ge-
maakt op: 1 december 2021. Tegen 
bovengenoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Broekdijk 16, Z/21/021547, een mel-
ding activiteitenbesluit voor het ver-
anderen van de inrichting.

•  Eppenzolderveldweg 194, 
Z/21/021544, voor het wijzigen van de 
inrichting.

•  Jhr. Von Heijdenstraat 21, 
Z/21/021522, een milieumelding voor 
het veranderen van het bedrijf.

•  Kortenroelefsweg 10, Z/21/021543, 
een melding activiteitenbesluit voor 
het opslaan van maaisel afkomstig 
van regulier onderhoud aan bermen 
en watergangen.

•  Metaalstraat 16, Z/21/021519, een 
milieumelding voor het veranderen 
van het bedrijf.

•  Oude Enschedeseweg 69, 
Z/21/021524, een milieumelding voor 
het opslaan van maaisel.

•  Tolstraat 14, Z/21/021520, een milieu-
melding voor het veranderen van het 
bedrijf.

•  Watermolenweg 12, Z/21/021517, 
een milieu melding voor een interne 
wijziging.

Tegen deze meldingen staat geen be-
zwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Carnavalsoptocht (22 februari 2022), 
Z/21/021498, centrum, ingediend 23 
november 2021.

•  Paasvuur (17 april 2022), Z/21/021478, 
hoek Alsteedseweg/Zendvelderweg, 
ingediend 22 november 2021.

Deze aanvragen kunnen worden inge-
zien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

 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. 

    •  Stand van zaken nieuwbouw Inte-
graal Kind Centrum Het Palet

    •  Terugkoppeling uit 
samenwerkingsverbanden 

•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen.

•  Behandeling ingekomen stukken: 
    •  Behandeling brief 3 november 2021 

van een inwoner aan B&W over huis-
vesting van asielzoekers.

    •  Behandeling brief 18 november 2021 
van B&W over algemene voorziening 
was- en strijkservice. 

Commissie Ruimte
Op woensdag 8 december staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda.
•  Voorstel tot het vaststellen van de be-
stemmingsplannen ‘Industrie-West’ en 

‘Geluidzonering Industrie-West.’
•  Voorstel tot het basstellen van het be-
stemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ste-
pelerveld, fase 1, partiële herziening 
Uitbreiding Uzin Utz.’

•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening ’t Kempke en 
Lourdeskerk.’

   Openbare Bekendmakingen


