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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:   Koninklijke onderscheiding voor Jan Salverda -  Infobijeenkomst oprichten energiecoöperatie  - Raadskader

Gezamenlijk initiatief van gemeente, HOV en IKT

“We willen het verhaal van Haaksbergen vertellen”
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De gemeente, de HOV en de IKT 
luidden 2019 in met een gecombi-
neerde nieuwjaarsreceptie. Geen 
lange speeches, geen uitvoerige te-
rugblik. Burgemeester Gerrit Jan 
Kok, Robert Kraaijvanger (voorzitter 
IKT Haaksbergen) en Jan Paul Klein 
Poelhuis (voorzitter HOV) keken liever 
vooruit. En benadrukten dat er voor-
al héél véél goed is gegaan. ‘Trots op 
Haaksbergen!’ is het gevoel dat het 
drietal deelt. En dat willen ze op een 
verrassende manier uitdragen rich-
ting samenleving. Ontmoeten en doen 
staan hierbij centraal.

De gemeente, IKT en HOV zijn 2019 be-
gonnen met een gezamenlijke nieuw-
jaarsreceptie in het atrium. Een  nieu-
we opzet dus. In zijn korte (en laatste) 
nieuwjaarstoespraak zei Gerrit Jan Kok 
trots te zijn op Haaksbergen. Een dorp 
dat uitblinkt door noaberschap, mooie 
bedrijven en een bloeiend verenigings-
leven. Een pluim gaf hij ook aan de ge-
meentelijke organisatie die zich dapper 
door een moeilijke periode heen heeft 
geslagen.

Loterij
Bij binnenkomst kregen alle gasten een 
lotnummer. De bedoeling hiervan werd 
duidelijk tijdens de nieuwjaarswoorden 
van Kok, Klein Poelhuis en Kraaijvanger. 
Zes bezoekers werden uitgeloot voor 
een toer met het drietal langs een aan-
tal plaatselijke organisaties als bedrij-
ven en verenigingen. “Om te laten zien 

dat Haaksbergen heel veel in huis heeft. 
Want daar is lang niet iedereen zich van 
bewust”, aldus burgemeester Kok. “We 
willen het verhaal van Haaksbergen ver-
tellen. En hoe kun je dat nou beter doen 
dan door organisaties zélf aan het woord 
te laten.”

Olievlek
De gezamenlijke actie is bedoeld als een 
aanzet tot méér. Als een olievlek die zich 
uitbreidt. De Club van 12 (de zes inwo-
ners plus twee vertegenwoordigers van 
de gemeente, de IKT en de HOV) gaat 
maandag 18 februari op pad. Zij zijn de 
pioniers van dit initiatief dat zeker een 

vervolg krijgt. Ontmoeten en doen vor-
men de rode draad. Om te laten inzien 
dat Haaksbergen een dorp is met kansen 
in overvloed. Alleen door sámen op te 
trekken kun je deze kansen optimaal be-
nutten en omzetten in mooie initiatieven. 
Dat begint met elkaar ontmoeten, collec-
tief enthousiasme en eensgezindheid.

Fien Siegmund en Paul Slotman

Gemeentelijke erespeld voor twee Haaksbergenaren
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Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zette burgemeester Kok twee inwoners van 
Haaksbergen in het zonnetje: Fien Siegmund-Wopereis en Paul Slotman. Op 
bijzondere wijze maakten zij zich jarenlang verdienstelijk in Haaksbergen. Ze 
werden allebei beloond met de gemeentelijke erespeld.

Al vanaf 1973 is Fien Siegmund als vrij-
williger in touw met het geven van zorg 
aan anderen.  Ze was en is nog steeds 
mantelzorger voor meerdere mensen in 
haar naaste omgeving. Sinds drie jaar 
verzorgt ze ook haar echtgenoot. In de 
jaren zeventig hielp ze vrouwen van 

voor kleine kinderen en hun ouders”, al-
dus Kok. “Nu heeft u besloten uw pak 
aan de wilgen te hangen, om volgend 
jaar met uw kleinkinderen als toeschou-

wer te gaan kijken naar de sinterklaasin-
tocht. Als blijk van waardering voor uw 
inzet kent het college u de gemeentelijke 
erespeld toe.”

Maak minimaal een werkdag van 
tevoren een afspraak:
•	 op	www.haaksbergen.nl
•	 via	(053)	573	45	67
•	 	of	bij	de	receptie	van	het	

gemeentehuis

De gemeente Haaksbergen 
werkt op afspraak

Turkse komaf om te integreren in de Ne-
derlandse samenleving. Met al hun vra-
gen konden ze bij haar terecht. Om dit 
zo goed mogelijk te kunnen doen nam 
Fien Siegmund zelfs Turkse les. “Door 
uw inzet blijven veel mensen betrokken 
bij de maatschappij, kunnen integreren, 
krijgen aandacht en kunnen zelfstandig 
blijven wonen. Gezien uw hoge leeftijd 
van 85 jaar is dit méér dan bijzonder te 
noemen”, motiveerde Kok het terechte 
eerbetoon.

Ook de 62-jarige Paul Slotman kende 
een niet-alledaagse vrijwilligersloop-
baan. Afgelopen november bood hij 
voor het vijftigste achtereenvolgende 
jaar hulp aan Sinterklaas bij diens in-
tocht in Haaksbergen. Voor het eerst in 
1968 toen zijn ouders het sinterklaas-
feest in Haaksbergen nieuw leven inblie-
zen. “Een feest dat altijd wordt georga-
niseerd vanuit de gedachte om samen 
met anderen iets moois neer te zetten 

De Club van 12.



GemeenteNieuws

donderdag 10 januari 2019 pagina 2

Koninklijke onderscheiding voor Jan Salverda
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Op de dag dat bestuurder Jan Salverda 
afscheid nam van woningcorporatie 
Domijn wachtte hem een verrassing. 
Salverda werd namelijk benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
op grond van zijn verdiensten binnen 
én buiten zijn werkveld. Hij kreeg de 
bijbehorende	versierselen	maandag	7	
januari opgespeld door burgemeester 
Gerrit Jan Kok.

Salverda nam na 11 jaar afscheid als be-
stuurder van Domijn, maar was al vanaf 
1991 werkzaam in de volkshuisvesting. 
Hij wordt gezien als een betrokken be-
stuurder, die voor alles oog hield voor 
zijn klanten en vooral voor de mensen 
die een steuntje in de rug konden ge-
bruiken. Zo realiseerde hij woonvormen 
voor mensen met een beperking en voor 
dak- en thuislozen. Ook was hij een van 
de initiatiefnemers van de social inclu-
sion games, het internationale sporteve-
nement voor mensen in een kwetsbare 
situatie. In zijn organisatie Domijn, maar 
ook daarbuiten, benadrukte hij altijd het 
belang van mensgericht maatwerk.

Lees het hele verhaal op 
www.haaksbergen.nl/lintje-salverda.

Werkbezoek college aan maatschap Nijhof

Inkijkje in het leven van een moderne varkenshouder

De drie wethouders met vader en dochter Nijhof.
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Met de focus op duurzaamheid en die-
renwelzijn bouwden Jan en Carinne 
Nijhof	in	2016	een	‘slimme’	varkens-
stal aan de Oude Boekeloseweg. 
Daarmee behoort het familiebedrijf 
tot de meest innovatieve varkenshou-
derijen van ons land. Op uitnodiging 
van de Nijhofs nam het college een 
kijkje achter de schermen. 

Destijds is bewust gekozen voor een 
innovatieve varkensstal, mede op aan-
dringen van dochter Femke en zoon 
Luuk. “Van de agrarische opleidingen  
die zij volgden brachten ze nieuwe in-
zichten mee op het gebied van duur-
zaamheid en dierenwelzijn. Wij vonden 
het de moeite waard om dit serieus te 
bekijken”, legde Jan Nijhof uit. “Femke 
en Luuk zijn de beoogde bedrijfsopvol-
gers. Alleen door mee te gaan met nieu-
we ontwikkelingen lukt het om overeind 
te blijven. Wij zijn enthousiaste ouders, 
met twee enthousiaste kinderen. Dan 
ga je er voor!” 

Investering
De varkenstak van maatschap Nijhof telt 
ruim 1000 zeugen. De innovatieve huis-
vesting voor kraamzeugen en pasgebo-
ren biggen voldoet aan de Maatlat Duur-
zame Veehouderij. De moedervarkens 
hebben meer ruimte en bewegingsvrij-
heid. Voor de pasgeboren biggen zijn 
couveuses met vloerverwarming be-
schikbaar. Voeren gebeurt via een com-
putergestuurd voerstation. Verder is er 
een automatisch klimaatsysteem. Bio-
logische luchtwassers - gecombineerd 
met warmteterugwinning - filteren stof 
en geur uit de stal. Er is grondkanaal-
ventilatie toegepast en kraamhokken 
zijn voorzien van een regelbare luchtin-
laat. Al met al een flinke investering. Om 
nog voor SIDS-subsidie (Stimulering In-
tegraal Duurzame Stal) in aanmerking 
te komen was enige snelheid geboden. 
“Ik moet eerlijk zeggen dat de gemeen-
te daarin heel goed heeft meegedacht.” 

Zelfvoorzienend 
Pasgeboren biggen gedijen het best in 
een warme omgeving. De temperatuur 

in hun verblijf is zo’n 24 graden en dat 
kost veel energie. Maar op het dak van 
de stal liggen zonnepanelen. Er is een 
warmtepomp, terwijl een warmtewisse-
laar zorgt voor warmteterugwinning uit 
het water van de luchtwasser. “In twee-
derde van onze energiebehoefte zijn we 
zelfvoorzienend. Op een bestaande stal 
worden ook zonnepanelen geplaatst. 
Dan kunnen we 80 procent van de be-
nodigde stroom zelf opwekken. Ons 
doel is om klimaatneutraal te worden.”

Varkens en kuikens
Naast varkens heeft maatschap Nijhof 
een pluimveetak met vleeskuikens. “Die 
willen we niet missen. Wellicht halen we 
in de toekomst de varkens en kuikens 

uit elkaar. Mede vanwege het risico op 
ziektes. Breekt er bijvoorbeeld vogel-
griep uit, dan gaat het hele bedrijf, in-
clusief de varkenshouderij, op slot. Door 
opsplitsing kan je dat voorkomen.”

Passie 
Voor een rondleiding door de var-
kensverblijven hesen de wethouders 
Jan-Herman Scholten, Arja ten Thije en 
Louis Koopman zich in een overall en 
laarzen. Ze keken rond in de kraamka-
mers. Hielden uiteraard een pasgebo-
ren biggetje op de arm. Ze kregen uitleg 
over date-gates: automatische hekken 
die de beren toegang geven tot de zeu-
gen. Onder de indruk waren ze van het 
‘zenuwcentrum’ vol moderne technolo-

gie. Met passie voor hun vak deelden de 
Nijhofs een heleboel weetjes met hen. 

Eerlijk verhaal
“Onze sector ligt onder vuur. Iedereen 
is vrij om daar zijn eigen opvattingen 
over te hebben. Maar vaak weten men-
sen niet wat er allemaal gebeurt op een 
varkensbedrijf. En door onwetendheid 
is een vooroordeel snel gevormd”, aldus 
Jan Nijhof. “Wij willen transparant zijn 
en een eerlijk verhaal vertellen. Daar-
om hebben we hier een zichtstal waar 
mensen kunnen meekijken. Ook draait 
daar een bedrijfsfilm. De deur staat al-
tijd open. Iedereen kan dus spontaan 
binnen lopen.”
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Vanaf 14 januari

Inloopspreekuur Werkplein 
Twente in Haaksbergen
Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Heb je al lang niet meer gewerkt en 
wil je dit veranderen? Wil je gebruikmaken van het netwerk van Werkplein 
Twente? Heb je behoefte aan een kruiwagen? Wil je meer informatie over de 
lokale arbeidsmarkt? Heb je hulp nodig bij het solliciteren? Kom naar het in-
loopspreekuur	van	Werkplein	Twente	elke	maandagochtend	vanaf	14	januari.

Werkplein Twente heeft een groot lo-
kaal én regionaal netwerk. Ze zetten dit 
graag voor jou in. Kom naar het weke-
lijkse inloopspreekuur (zonder afspraak) 
dat vanaf 14 januari elke maandagoch-
tend tussen 9.30 en 10.30 uur wordt ge-
houden in het gemeentehuis (melden        
bij de receptie). Esther Nijland, adviseur 

Werkplein Twente, gaat graag samen op 
zoek naar een baan die bij jou past.

Opening peuterspeelzaal
Dinsdagochtend 8 januari mocht wethouder Arja ten Thije de feeste-
lijke opening verrichten van de Montessori Peuterspeelzaal aan de 
Weertseriet. Onder toeziend oog van ouders, hun kroost én personeel 
knipte de wethouder in stormachtige weersomstandigheden een lint 
door. Ten Thije vertelde dat de opening van de peuterspeelzaal goed 
nieuws is voor de ouders, maar zeker ook voor de ontwikkeling van hun 
kinderen. “De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op het latere 
onderwijs”, aldus de wethouder.

Infobijeenkomst oprichten energiecoöperatie

Samen energie opwekken en besparen?
De gemeente helpt ondernemers, scholen, sportverenigingen en inwoners 
graag om te kiezen voor duurzame oplossingen. Een van de mogelijkheden 
voor inwoners is het oprichten van een energiecoöperatie. Daarin helpen par-
ticulieren elkaar bij het opwekken, inkopen of besparen van energie. De ge-
meente	ondersteunt	en	faciliteert.	Op	donderdag	24	januari	is	er	een	informa-
tieavond over dit onderwerp.

In een energiecoöperatie helpen inwo-
ners elkaar op het gebied van duurza-
me energie. Inwoners kunnen samen 
bijvoorbeeld stroom opwekken met zon-

nepanelen op een schooldak of ze leg-
gen samen een zonnepark aan. Een co-
operatie kan ook eigenaar zijn van een 
windturbine, energiebesparingsprojec-

ten organiseren of groene stroom door-
verkopen aan leden. 

Samen sta je sterker
Met het opwekken van energie verdient 
de coöperatie geld. Dat geld wordt ver-
deeld onder de certificaathouders. Wie 
het meest heeft ingelegd, krijgt het groot-
ste deel. Op die manier wordt het aantrek-
kelijk om in een energiecoöperatie mee 
te doen. De kans dat de investering wordt 
terugverdiend, wordt groter. Samen sta je 
immers sterker en ben je minder afhanke-
lijk van traditionele leveranciers.

Informatiebijeenkomst
Het initiatief voor het oprichten van een 
energiecoöperatie ligt weliswaar bij in-
woners zelf, de gemeente ondersteunt 
en faciliteert dat graag. Op donderdag 
24 januari organiseert de gemeente 
daarom vanaf 19.30 uur in de Noaber-
poort (gemeentehuis) een informatie-
bijeenkomst voor belangstellende inwo-
ners. Er zijn dan deskundigen aanwezig 
die ervaring hebben met het oprichten 
van een energiecoöperatie.

Dankzij isolerende maatregelen

Een behaaglijk huis en lagere energierekening
Méér wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening, dat wil 
toch eigenlijk iedereen?  Met het isoleren van je huis kun je al flinke stap-
pen zetten. Alleen… hoe pak je dat aan? Wat zijn de mogelijkheden? Hoeveel 
gaat het kosten en wat levert het op? De wooncoaches van Duurzaam (t)huis 
Twente weten raad met uw woon- en duurzaamheidsvragen. Wooncoach Peter 
Migchielsen legt uit wat de voordelen van isolatie zijn.

Als ‘erkend deskundige energielabel’ en 
‘EPA-W adviseur’ weet Peter Migchiel-
sen waar hij over praat. Hoewel steeds 
meer mensen nadenken over verduur-
zaming is er volgens de wooncoach nog 
een wereld te winnen. Met name waar 
het gaat om wat oudere huizen. Wat hij 
nogal eens mist is het bewust omgaan 
met energie. Dat begint met inzicht in je 
gas- en elektriciteitsverbruik. “Veel men-
sen hebben daar geen idee van. Ze be-
talen hun energierekening en klaar.”

Wooncomfort
Wat is nou het belang van isoleren-
de maatregelen als kierdichting, vloer-, 
spouw- en dakisolatie, dubbelglas? “Het 
gaat om het verbeteren van je wooncom-
fort”, aldus Migchielsen. “Een geïsoleerd 
huis is een stuk behaaglijker. Als het bui-
ten koud is blijft de warmte beter binnen. 
Maar het werkt ook omgekeerd. Tijdens 
een warme zomer zoals we die afgelo-
pen jaar hadden helpt goede isolatie om 
het binnen koel te houden.”

Fijn voor portemonnee en milieu
En niet onbelangrijk: dankzij isolatie gaat 
de energierekening omlaag. “Dat is fijn 
voor je eigen portemonnee én voor het 
milieu. Want door minder energie te ge-
bruiken draag je bij aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot.” Zijn eigen garage 
heeft Migchielsen compleet geïsoleerd 
met glaswol. “In elk geval is die ruim-
te nu vorstvrij. Mocht het op den duur 
eventueel nodig zijn, dan zouden we hier 
een slaapkamer en een badkamer kun-
nen maken. Zodat we zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Trouwens, 
ook met vragen over het levensloopbe-
stendig maken van je huis kun je terecht 
bij Duurzaam (t)huis Twente.”

Mensen beslissen altijd zélf
Op verzoek van huiseigenaren inventa-
riseert de wooncoach welke mogelijk-
heden tot energiebesparing er zijn voor 
hun woning. “Vaak kun je met relatief 
eenvoudige maatregelen al resultaat 
boeken. Zoals kierdichting, het plaat-
sen van HR++ glas en het aanbrengen 

van dak-, vloer- en spouwmuurisolatie”, 
vertelt hij. Bij hun plannen tot verduur-
zaming kunnen huiseigenaren tegen tal 
van vragen aanlopen. Wellicht is er as-
best aanwezig in hun woning. Welk iso-
latiemateriaal is het meest geschikt? 
Hoe zit het met de kosten en de terug-
verdientijd? Zijn er subsidies of financie-
ringsmogelijkheden? “Als wooncoach 
kunnen wij mensen adviseren, doorver-
wijzen naar gespecialiseerde bedrijven, 
meekijken met offertes. Maar ze beslis-
sen altijd zélf wat ze daadwerkelijk gaan 

doen en met wie ze in zee gaan”, aldus 
Peter Migchielsen.

Vraag het de wooncoach
Overweegt u als huiseigenaar duurza-
me maatregelen voor uw woning? Goed 
bezig! De wooncoaches van Duurzaam  
(t)huis Twente helpen u graag op weg 
met een deskundig advies. Dat is he-
lemaal gratis! Meer informatie is te vin-
den op duurzaamthuistwente.nl. Een af-
spraak met de wooncoach kunt u maken 
via 088 - 185 01 30.

Oud-wethouder	Hinne	Rijpma	(83)	overleden
Op 1 januari jongstleden is oud-raadslid en oud-wethouder Hinne Rijpma overle-
den op 83-jarige leeftijd. Rijpma was gedurende de periode van 1974 tot en met 
1986 lid van de gemeenteraad van Haaksbergen. Van 1975 tot en met 1982 was 
hij bovendien wethouder. Afgelopen maandag is Hinne Rijpma begraven op de 
Hervormde begraafplaats aan de Buurserstraat in Haaksbergen.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 12 januari kunt u oud papier brengen naar 
de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20. 

Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basis-
school Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling Buurtonderhoud van Twente 
Milieu, via telefoonnummer 088 - 053 02 75.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 12 januari haalt basisschool Holthui-
zen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u er-
voor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het pa-
pier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.
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ALGEMEEN

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 14 januari 2019 behandelt de Commissie 
bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaar-
schriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.

•	 	15.00	 uur:	 Bezwaarschrift	 tegen	 het	 verlenen	 van	
een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een schutting op het perceel de Koamscher 2. 

•	 	15.45	 uur:	 Bezwaarschrift	 tegen	 het	 verlenen	 van	
een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een berging (wijziging op reeds verleende vergun-
ning) op het perceel Goudenregen 15.

De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter ge-
sloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet 
iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informa-
tie over de hoorzittingen kunt u contact opnemen met 
Juridische Zaken, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, vergunningen 
of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. 
Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar onze website onder het 
kopje ‘Bouw- of milieudossiers inzien’.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt 
u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke ziens-
wijzen kunt u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksber-
gen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken via bovenstaand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden 
aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht 
bij correspondentie het beschikkingsnummer te ver-
melden dat achter het adres staat. Het is niet moge-
lijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te 
dienen.

Door het indienen 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 ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van 
de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daar-
voor dient naast het indienen van een beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zo-
wel 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 

Initiatief van Haaksbergse fysiotherapeute groot succes

“Niemand alleen tijdens het kerstdiner”
Gezellig en warm was het op tweede kerstdag in de sfeervol aangeklede kanti-
ne van de Bon Boys. De voetbalvereniging had haar deuren geopend voor zo’n 
55	Haaksbergenaren,	die	het	leuk	vonden	om	elkaar	te	ontmoeten	en	samen	
te eten. Het kerstdiner was een initiatief van de Haaksbergse Rozemarijn van 
Dijk, omdat ze weet dat niet iedereen Kerstmis met familie of vrienden kan 
vieren. Ze kreeg daarbij hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 
Het diner werd voorbereid door een professionele kok. 

Aan alles was deze middag gedacht. 
Midwinterhoornblazers, vrijwilligers voor 
het vervoer en  voor de bediening, men-
sen achter de bar, in de keuken en aan 
tafel. Ook binnen was er muzikale om-
lijsting, met de accordeonmuziek van 
Robert Rietman en Jan Gerdes vertelde 
een Twents kerstverhaal. Bijna 35 vrij-
willigers waren bij het evenement be-
trokken, net als een heleboel sponso-
ren. Dankzij de sponsoren konden de 
bezoekers fl ink in de watten gelegd wor-
den en kon iedereen de portemonnee 

thuis laten. Van uitnodiging tot vervoer, 
het complete viergangendiner en de pre-
sentjes na afl oop. Alles werd verzorgd 
door Haaksbergse ondernemers.

Dankbaar
Initiatiefneemster Rozemarijn van Dijk 
werkt als fysiotherapeute bij Fysiothe-
rapie Noordman en organiseerde het di-
ner nu voor de tweede keer. “Zelf heb ik 
vier kinderen en een fi jne familie en al-
tijd heel gezellige feestdagen. Dat gun ik 
iedereen. Maar in onze praktijk merkte 

ik dat er ook mensen zijn voor wie dat 
niet is weggelegd. Daarom hebben we 
dit met een heleboel vrijwilligers op po-
ten gezet. Zodat niemand alleen hoeft 
te zijn tijdens het kerstdiner.” Van Dijk 
vertelt dat de bezoekers heel dankbaar 
reageerden. “Mijn kinderen en die van 
andere vrijwilligers hielpen met uitser-
veren en de tafel dekken. Dat maak-
te het allemaal heel ongedwongen en 
ontspannen.”

Voldoening
Jan-Herman Scholten was als locobur-
gemeester samen met zijn vrouw Moni-
que uitgenodigd om erbij te zijn. “Ik zag 
dat heel veel mensen ontzettend geno-
ten van het samenzijn en het heerlijke 
diner. De senioren, maar net zo goed 
de vrijwilligers. Het geeft veel voldoe-
ning om goed te doen. Ik hoop van har-
te dat we dit in 2019 voortzetten”, aldus 
Scholten.

Raadskader

Agenda’s raadscommissies
Binnenkort vergaderen de raadscommissies weer. De raadscommissies ko-
men maandelijks bij elkaar, bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad 
voor en overleggen met burgemeester en wethouders. De vergaderingen zijn 
openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom.

Inwoners die het woord willen voe-
ren kunnen dit tenminste een kwartier 
voor de vergadering laten weten aan de 
voorzitter van de commissie of vooraf 
een mail sturen naar griffier mr. Gerrit 
Raaben via g.raaben@haaksbergen.nl.

Commissie Samenleving
De vergadering van de Commissie Sa-
menleving vindt plaats op dinsdag 15 
januari en begint om 19.30 uur. Op de 
agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
•	 	Behandeling	brieven	van	1	en	27	no-

vember 2018 van B&W over fi nanciële 

situatie Kulturhus Haaksbergen
•	 	Behandeling	 brief	 van	 1	 november	

2018 van B&W over Cultuurprofi el 
ruimte voor verbeelding van regio 
Twente 2021-2024

•	 	Voorstel	 tot	 het	 vaststellen	 van	 de	
visie en aanpak decentralisatie be-
schermd wonen en maatschappelijke 
opvang 2018-2021

•	 	Behandeling	 brief	 van	 19	 december	
2018 van B&W over de motie over be-
sparen op de energierekening voor 
verenigingen

Commissie Ruimte & Milieu
De vergadering van de Commissie 
Ruimte & Milieu vindt plaats op woens-
dag 16 januari en begint om 19.30 uur. 
Op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
•	 	Behandeling	 startvoorstel	 ontwikke-

ling locatie Veldmaterstraat 182
•	 	Voorstel	 tot	 het	 vaststellen	 van	 het	

bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
Hasseltweg 35’

•	 	Voorstel	 tot	 het	 vaststellen	 van	 het	
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Ep-
penzolderveldweg 192-194 en Wis-
sinkbrinkweg 52’

•	 	Behandeling	 besluit	 van	 4	 decem-
ber 2018 van B&W over ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening diverse 
recreatiewoningen’

•	 	Behandeling	 brief	 van	 30	 oktober	

2018 van B&W over beoordeling 
m.e.r.-beoordelingsplicht Breteler-
veldweg 19

•	 	Behandeling	 brief	 van	 5	 december	
2018 van B&W over afvalinzameling 
door Twente Milieu

Commissie Middelen & Bestuur
De vergadering van de Commissie Mid-
delen & Bestuur vindt plaats op donder-
dag 17 januari en begint om 19.30 uur. 
Op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
•	 	Behandeling	 brief	 van	 15	 novem-

ber 2018 van de burgemeester over 
sterkteverdeling politie 2019-2022

•	 	Behandeling	 brief	 van	 31	 oktober	
2018 van B&W over stand van zaken 
digitale dienstverlening

•	 	Behandeling	 brief	 van	 27	 november	
2018 van B&W over erratum bij pro-
grammabegroting 2019 en meerja-
renperspectief 2020-2022

Openbare Bekendmakingen
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beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•	 	Beekweg 4a-Z, Z/18/010742, het oprichten van een 

groepsaccommodatie, aspect bouw, ingediend 4 ja-
nuari 2019

•	 	Cornelis Trooststraat 58, Z/18/010673, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 20 
december 2018

•	 	Eibergsestraat 98, Z/18/010698, het bouwen van 
een erker, aspect bouw, ingediend 27 december 
2018

•	 	Eibergsestraat 207, Z/18/010679, het herbouwen 
van een schuur, aspect bouw, ingediend 21 decem-
ber 2018

•	 	Eijsinkpasweg 9, Z/18/010708, het vernieuwen van 
een schuur, aspect bouw, ingediend 30 december 
2018

•	 	Industriestraat 3, Z/18/010675, het plaatsen van 
een hekwerk, aspect bouw, ingediend 21 december 
2018

•	 	Jhr. von Heijdenstraat 21, Z/18/010668, het ver-
plaatsen van de entree en diverse aanpassingen, 
aspect bouw, ingediend 20 december 2018

•	  Karel Doormanstraat 57, Z/18/010678, het bouwen 
van een woning ter vervanging van bestaande wo-
ning, aspect bouw, ingediend 21 december 2018

•	 	Spoorstraat 38, Z/18/010671, het verbouwen van 
een winkel, aspect bouw, ingediend 20 december 
2018

•	 	Stepelerveldweg 31, Z/18/010709, het uitbreiden 
van een machineberging, aspect bouw, ingediend 
31 december 2018

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

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•	  Hassinkbrinkweg 23, Z/18/009890, het verbouwen 

van een varkensschuur, aspect bouw, ingediend 30 
oktober 2018, de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 
22 februari 2019

•	 	Vrevelinkweg 1, Z/18/009968, het bouwen van een 
schuur, aspect bouw, ingediend 5 november 2018, 

de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 19 februari 
2019

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) RE-
GULIERE PROCEDURE  
•	 	Eibergsestraat 92, Z/18/010292, het verbouwen 

van café ’t Stuupke, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•	  Enschedesestraat 68, Z/18/010464, het plaatsen 
van een dakkapel, aspect bouw

•	 	Fazantstraat 6, Z/18/010263, het verbouwen van 
de woning, aspect bouw

•	 	Goorsestraat 150, Z/18/009874, het uitbreiden 
van een varkensschuur met brijvoerkeuken, aspect 
bouw en milieuneutraal veranderen van de inrichting

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 9 janua-
ri 2019. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•	 	Heide-	en	Veenwandeling	wandelkring	DIO	(24	fe-

bruari 2019), Z/18/010710, ingediend 31 december 
2018

•	 	Paasvuur	 in	 St.	 Isidorushoeve	 (21	 april	 2019),	
Z/18/010687, Goorsestraat 138, ingediend 27 de-
cember 2018

•	 	Pluimveetentoonstelling	Nut	en	Sport	(15	t/m	17	no-
vember 2019) Sporthal de Bouwmeester, ingediend 
3 januari 2019

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•	 	Muziekevenement	 bij	 Verlichte	 Carnavalsoptocht	

Buurse (23 februari 2019), Z/18/009260, Broek-
heurnerweg 52, bekendgemaakt 20 december 
2018

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

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•	 	Sushi	 Tokami,	 Z/18/009934,	 Molenstraat 3b, be-

kendgemaakt 3 januari 2019

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

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud 
van GemeenteNieuws? Stuur dan een mail naar  
gemeentenieuws@haaksbergen.nl of bel met (053) 
573 45 67.

Bezorging
Heeft u klachten over de bezorging van Gemeente-
Nieuws? Bel dan met Boskers Verspreidingen via  
telefoonnummer 06 - 3008 0431.

Meer informatie
Wilt u meer weten over contactgegevens, ope-
ningstijden of waar u terecht kunt met opmerkingen 
over de openbare ruimte? Kijk dan op onze website  
www.haaksbergen.nl.

Social media
De gemeente Haaksbergen is ook te vinden op  
social media. Kijk eens op de Facebook-pagina van de  
gemeente Haaksbergen of volg ons op Twitter en  
Instagram via @gemhaaksbergen.

Colofon


