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Haaksbergen geeft samen vorm aan de toekomst

Visiedocument is in concept klaar
HAAKSBERGEN - De afgelopen weken stonden in het teken van het opstellen van de
zogeheten toekomstvisie. Met dit document maakt Haaksbergen duidelijk waar het in
het jaar 2030 wil staan en in welke richting de gemeente zich vanaf nu wil ontwikkelen.
In allerlei bijeenkomsten hebben inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven hun inbreng geleverd. Het visiedocument is nu in concept klaar.
Bij het opstellen van de visie is de inbreng van de inwoners van Haaksbergen cruciaal geweest. De aftrap vond plaats op basisschool Sint Bonifatius, waar leerlingen hun eigen toekomstvisie in maquettes vormgaven. Tijdens twee workshops gaven ongeveer 80 ambassadeurs, personen met nauwe verbindingen met de Haaksbergse samenleving, aan wat de belangrijkste keuzes zijn waar Haaksbergen voor staat. Vier toekomstscenario's werden besproken in Toekomstcafés, waar ruim 25 ondernemers en meer dan 40 vertegenwoordigers
van verenigingen en maatschappelijke instellingen aanwezig waren. Op de afsluitende Dag
van de Toekomst gaven ongeveer 80 inwoners van Haaksbergen hun mening over de gewenste toekomst van Haaksbergen.
De visie
Uit al die bijeenkomsten kwam als visie een duidelijk hoofddoel naar boven: Haaksbergen,
een bruisende, naar buiten gerichte duurzame dorpstad, temidden van een groene oase. Die
visie is uitgewerkt in zes zogeheten ambities:
1 - Bruisende dorpstad met een hoog niveau aan voorzieningen
Haaksbergen zorgt ervoor dat de basisvoorzieningen op orde zijn, zodat Haaksbergen ook in
2030 een aantrekkelijke gemeente blijft. Haaksbergen zorgt voor voldoende voorzieningen
voor jongeren om elkaar te ontmoeten, zich te kunnen ontspannen en zich uit te kunnen leven.
2 - Bestendigen van de sociale verbondenheid met aandacht voor alle leeftijden
De sterke sociale cohesie blijkt uit een actief verenigingsleven. Noaberschap is een belangrijk onderdeel van de Haaksbergse mentaliteit. De voorzieningen voor ouderen zijn goed op
peil.

3 – Inzetten op ruimtelijke samenhang en verbinding met de kerkdorpen
De nieuwe N18 biedt kansen voor Haaksbergen. Haaksbergen zorgt ervoor dat de kerkdorpen sterk op de kern van Haaksbergen betrokken blijven met oog voor hun eigenheid en
kracht. Belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de structuur van het winkelcentrum.
Daarbij past een aanpak die versnippering en losse projecten tegengaat.
4 - Koesteren van het natuurschoon
De groene oase rond Haaksbergen wordt sterker gekoesterd. Door in te zetten op natuurbehoud en natuurontwikkeling, wordt de woonallure van Haaksbergen versterkt.
5 – Bereiken van maximale duurzaamheid en circulaire economie
Haaksbergen profileert zich in de regio sterk als duurzaamheidshub. Stepelerveld is de vestigingsplaats voor innovatieve duurzame ondernemers. In een triple helix van kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente wordt intensief samengewerkt om duurzame en circulaire
bedrijven Haaksbergen binnen te halen. Haaksbergen is in 2030 een volledig duurzame gemeente.
6 - Intensieve samenwerking met de regio vanuit een krachtige samenleving
Samenwerking richt zich met name op andere Twentse gemeenten. Mooie kansen met nabijgelegen Duitse en Gelderse gemeenten laat Haaksbergen niet onbenut. De ambitie van
Haaksbergen is om een sterk eigen profiel te combineren met goede regionale samenwerking. De rol van de gemeente wordt steeds meer ondersteunend, faciliterend en kaderscheppend. Initiatieven uit de samenleving worden positief benaderd.
Verdere procedure
Tijdens een informatieve bijeenkomst op donderdag 12 januari om 20.00 uur zal Jan Nekkers
van Futureconsult in het gemeentehuis een toelichting geven op de toekomstvisie. Tevens
kunnen inwoners dan reageren op het document. Na 12 januari wordt, namens de fractievoorzitters, een raadsvoorstel met betrekking tot de toekomstvisie en de bestuursmonitor
opgesteld. Tot en met 18 januari heeft het college de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen met betrekking tot de toekomstvisie ter kennis van de raad te brengen. Tijdens een reguliere raadsvergadering op woensdag 25 januari neemt de raad een besluit over de toekomstvisie/bestuursmonitor.
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