Visie Haaksbergen 2030

HAAKSBERGEN

richting 2030

Samen koersen op de toekomst

De kracht van Haaksbergen

De richting van de koers

Kwaliteitspijler 1
Hechte gemeenschappen

Kwaliteitspijler 2
Het fraaie buitengebied

Kwaliteitspijler 3
Een hoog voorzieningenniveau

’Haaksbergen staat voor een hechte
gemeenschap: echt noaberschap’
(deelnemer Toekomstcafé)

‘De natuur rond Haaksbergen is niet alleen
voor onszelf, maar ook voor onze kinderen
en voor heel Nederland. Daar moet
Haaksbergen trots op zijn.’
(deelnemer Toekomstcafé)

‘Haaksbergen moet zijn voorzieningen
behouden. We moeten niet afhankelijk
worden van de regio.’
(deelnemer Toekomstcafé)

De voorkeur van de bevolking van
Haaksbergen is overduidelijk: wij willen
onze blik naar buiten richten en wij kiezen
voor dynamiek en verandering!
Daarnaast: Koester de natuur in de groene
omgeving en richt je op duurzaamheid in
de bedrijvigheid!

Toekomstige ontwikkelingen
Trendbreuk 1
De demografische ontwikkeling

Trendbreuk 2
De betekenis van de N18
voor Haaksbergen

Trendbreuk 3
De ontwikkeling van het
winkelcentrum van Haaksbergen

Omslagpunt 4
De ontwikkeling van landbouw
en natuur in het buitengebied

Omslagpunt 5
De ontwikkeling van duurzame industrie
en circulaire economie

Volgens de prognoses zal tot 2030 de
bevolkingsomvang van Haaksbergen
relatief stabiel blijven. Het aantal
huishoudens zal in de toekomst
toenemen. De vergrijzing in
Haaksbergen is momenteel al sterker
dan in Nederland als geheel en zal in
de toekomst ongeveer gelijk blijven.

Door de nieuwe N18 wordt de bereikbaarheid van Haaksbergen sterk vergroot.
De nieuwe N18 kan de positie van
Haaksbergen als kern in een regionaal
economisch netwerk versterken.

Het gaat niet goed met het winkelcentrum van Haaksbergen. Als niet snel
en fundamenteel wordt ingegrepen is
de kans groot dat het winkelcentrum
in een neerwaartse spiraal belandt. In
heel Nederland hebben winkelcentra
het moeilijk. Dat komt onder andere
doordat e-commerce en online shopping
het koopgedrag aanzienlijk hebben
veranderd. In de toekomst wordt op
een andere manier tegen shopping
aangekeken.

Het grootste gedeelte van het
grondgebied van Haaksbergen is
in gebruik als agrarisch terrein. De
landbouw in Nederland bevindt
zich op een omslagpunt. Bij veel
landbouwbedrijven speelt het
probleem dat geen opvolging gevonden
kan worden. Daarnaast vinden
momenteel ingrijpende technologische
ontwikkelingen in
de landbouw plaats.

In 2030 komen de consequenties van
de klimaatverandering in beeld. Het
KNMI verwacht een stijging van de
temperatuur van ongeveer 2 graden
en extreme neerslagpatronen. Dat zal
bedrijven die zich toegelegd hebben op zo
klimaatneutraal mogelijk produceren een
stevige steun in de rug en een lucratief
verdienmodel geven.

Strategische mogelijkheden:
Haaksbergen moet zorgen dat het in
de toekomst zijn jongeren behoudt.
Streef in samenwerking met het
bedrijfsleven en kennisinstellingen
naar bedrijvigheid die werkgelegenheid
biedt ook voor hoger opgeleiden.
Door de vergrijzing liggen er grote
kansen voor Haaksbergen in de vorm
van een uitgekiend en aantrekkelijk
aanbod voor toerisme en recreatie in
het buitengebied.

Strategische mogelijkheden:
Kijk welke kansen uit de door de N18
versterkte positie van Haaksbergen
als kern van het regionaal netwerk
voortvloeien en probeer die te
benutten.
Realiseer je dat bewoners van
Haaksbergen voor winkelvoorzieningen
in de toekomst makkelijker voor de
grote steden in de nabijheid kunnen
kiezen.
Versterk de woonfunctie van
Haaksbergen door verbetering van het
woonaanbod, waardoor Haaksbergen
aantrekkelijker wordt voor mensen die
in grote steden in de nabijheid werken.

Strategische mogelijkheden:
Probeer de situatie te doorbreken
waarin individuele belangen en collectief
belang met elkaar in conflict staan.
Overweeg (nogmaals) of een
gezaghebbende buitenstaander met
visie op het winkelcentrum in staat is
de huidige patstelling te doorbreken.
Besluit welke richting voor de
ontwikkeling van het winkelcentrum
vruchtbaarder is: de ontwikkeling van
een masterplan, of een stapsgewijze
benadering.

Strategische mogelijkheden:
Ondersteun initiatieven gericht op de
versterking van de verblijfswaarde in de
natuur van het buitengebied.
Ondersteun initiatieven waarbij
verbrede landbouw bijdraagt aan de
verbetering van de kwaliteit van de
natuur in het buitengebied.
Verbind (biologische) landbouw met de
ontwikkeling van het winkelcentrum
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
een biologische markt.

Strategische mogelijkheden:
Zet in op samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen en de
overheid (Triple Helix) op het gebied
van duurzaamheid en circulaire
economie. Kijk daarbij ook naar
kennisinstellingen buiten Nederland.
Profileer Haaksbergen verder als
centraal punt voor duurzaamheid
en circulaire economie in de regio.

De kern van onze ambitie
De kernambitie van de visie luidt: Haaksbergen, een bruisende, naar
buiten gerichte duurzame dorpstad te midden van een groene oase.

De ambities om de kernambitie te verwezenlijken
Ambitie 1
Bruisende dorpstad met hoog
niveau aan voorzieningen

Ambitie 2
Bestendigen van de sociale
verbondenheid met aandacht
voor alle leeftijden

Ambitie 3
Inzetten op ruimtelijke
samenhang

Ambitie 4
Koesteren van het
natuurschoon

Ambitie 5
Bereiken van maximale
duurzaamheid en circulaire
economie

Ambitie 6
Intensieve samenwerking met
de regio vanuit een krachtige
samenleving

Door de vele voorzieningen is
Haaksbergen ook in 2030 een
aantrekkelijke gemeente. Veel
voorzieningen zijn initiatieven van
inwoners, draaien op vrijwilligers
en bouwen op de betrokkenheid
en soms financiering van de lokale
bevolking en ondernemers.
Dit past goed bij de noaberschap
waar Haaksbergen in 2030 nog
steeds om bekend staat.
Door uitbreiding van het
woningaanbod kan Haaksbergen
de verwachte stijging van het
aantal eenpersoonshuishoudens
opvangen en tevens aantrekkelijk
blijven voor jongeren. We zorgen
voor voldoende voorzieningen
voor jongeren om elkaar te
ontmoeten, zich te kunnen
ontspannen en zich uit te
kunnen leven.

Haaksbergen focust op het
behoud van jongeren en het
aantrekken van adolescenten.
De focus ligt op het aantrekken
van gezinnen met kinderen, maar
dat wil niet zeggen dat er geen
aandacht is voor ouderen.
De voorzieningen voor ouderen
zijn goed op peil.
Inwoners voelen zich veilig
en thuis in Haaksbergen. De
sterke sociale cohesie blijkt uit
het actieve verenigingsleven.
Noaberschap is onderdeel van de
Haaksbergse mentaliteit.
Haaksbergen heeft in 2030 zijn
sterke sociale verbondenheid
weten te bestendigen.

De nieuwe N18 biedt kansen voor
Haaksbergen. Om die kansen te
verzilveren beziet Haaksbergen
zijn ruimtelijke structuur vanuit
een nieuw perspectief.
We zorgen ervoor dat de
kerkdorpen sterk bij de kern van
Haaksbergen betrokken blijven
met oog voor hun eigenheid en
kracht. Eerste aandachtspunt is
het verbeteren van de structuur
van het winkelcentrum. We maken
gezamenlijk het winkelcentrum
tot een gebied waar het prettig
verblijven is. Daarbij past een
aanpak die versnippering en losse
projecten tegengaat.

Haaksbergen is een groene
gemeente. De natuur rond
Haaksbergen draagt sterk
bij aan de kwaliteit van het
wonen. De groene oase rond
Haaksbergen kan sterker worden
gekoesterd. Door de opkomst
van de vrijetijdseconomie zal de
betekenis van de groene oase
alleen maar toenemen. Door in
te zetten op natuurbehoud en
natuurontwikkeling wordt de
woonallure van Haaksbergen
versterkt. Zo is de natuur rond
Haaksbergen niet alleen een
kwaliteit in het leven, maar ook
een bron van welvaart.

Haaksbergen heeft een
uitstekende uitgangspositie om
zich als duurzaamste gemeente
in de regio te profileren. Die
positie moet verder uitgebouwd
worden. Duurzaamheid is niet
alleen een moreel vereiste om de
aarde op een goede manier aan
toekomstige generaties over te
dragen, duurzaamheid zal steeds
meer het verdienmodel van de
toekomst zijn.
Haaksbergen profileert zich
in 2030 binnen de regio als
duurzaamheidshub. Groene
bedrijvigheid en bedrijven in
de circulaire economie worden
actief gestimuleerd en naar
Haaksbergen gehaald. In de
triple helix wordt intensief
samengewerkt om start ups
binnen te halen. Haasbergen
is in 2030 een volledig
klimaatneutrale gemeente.

Haaksbergen is in 2030 sterk
georiënteerd op de regio.
Samenwerking richt zich met
name op andere Twentse
gemeenten. De ambitie van
Haaksbergen is om een sterk
eigen profiel te combineren met
goede regionale samenwerking.
Het bundelen van de krachten is
goed voor de regio en goed voor
Haaksbergen.
De gemeente Haaksbergen streeft
naar een goede relatie met zijn
inwoners. De rol van de locale
overheid wordt steeds meer
ondersteunend, faciliterend en
kaderscheppend. Initiatieven uit
de samenleving worden positief
benaderd vanuit de gedachte: ja,
mits… (in plaats van: nee, tenzij…)
De gemeente Haaksbergen
staat pal voor een samenleving
waar iedereen – jong en oud,
zorgbehoevenden en inwoners die
het financieel of sociaal moeilijk
hebben – er bij hoort.

