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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Herdenking bombardement op 24 maart
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land is bevrijd. Een week voor de be-
vrijding vond in Haaksbergen een groot vergissingsbombardement door geal-
lieerde bommenwerpers plaats, waarbij 57 dodelijke slachtoffers vielen en 
meer dan 200 huizen ernstig werden beschadigd of verwoest. Die indrukwek-
kende gebeurtenis herdenken we dinsdagochtend 24 maart met een herden-
kingsmonument op de Brink.

Het monument komt bij de kruising van 
de kruising Klaashuisstraat en de Buur-
serstraat. De Historische Kring Haaks-
bergen zal op die ochtend een boek pre-
senteren over het bombardement. De ge-

meente werkt mee door het terrein rond 
het monument in te richten en enkele be-
drijven hebben inmiddels een financiële 
bijdrage geleverd. Dat is mooi, want voor 
het monument is een hoop geld nodig. 

Voor het vervaardigen, maar ook voor het 
onderhoud.

Han Noordink is voorzitter van het comité 
‘75 jaar vrijheid en verzoening’. Hij weet 
dat een aantal omwonenden, soms zelfs 
direct betrokkenen, het initiatief graag wil 
ondersteunen. “Geweldig”, aldus Noor-
dink. “Het laat zien dat het bombarde-
ment ook nu nog diepe indruk maakt in de 
Haaksbergse samenleving. Mooi dat het 
zo breed gedragen wordt dat inwoners 
ook zelf geld willen geven. Dit monument 
is echt van en voor Haaksbergenaren!”

Ook meedoen?
De Stichting Vrienden van Het Saalme-
rink beheert de binnengekomen giften. 
Geld overmaken kan op rekeningnum-
mer NL11 RABO 03242 16440 ten name 
van Stichting Vrienden van Het Saalme-
rink onder vermelding van ‘Comité 75 
jaar monument 24 maart 1945’. Heeft u 
vragen? Bel dan met Wim ten Voorde via 
telefoonnummer (053) 572 38 44. U bent 
uiteraard ook van harte welkom om bij 
de onthulling van het monument te zijn.

Meedoen met estafette 
bevrijdingsvuur? Meld je aan!

Ook in 2015 werd het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Haaksbergen gebracht. 
Toen wachtte de lopers een warm welkom op de Markt.
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Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Destijds 
werd de overgave van de Duitse bezetter ondertekend in Hotel De Wereld in 
Wageningen. Om die memorabele mijlpaal te herdenken wordt ieder jaar het 
bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar de rest van het land gebracht. Dat 
gebeurt door hardlopers in estafettevorm. Ook in Haaksbergen doen we dat 
weer dit jaar. En jij kunt meedoen!

In de nacht van 4 op 5 mei wordt bij 
Hotel De Wereld het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Dit jaar heeft de gemeente 
Haaksbergen Atletiekvereniging Haaks-
bergen (AVH) gevraagd om de estafet-
te richting Haaksbergen te organise-
ren. De gemeente nodigt leden van álle 
Haaksbergse sportverenigingen van 

harte uit om samen het bevrijdingsvuur 
naar Haaksbergen te brengen. Lopers 
die willen meedoen bepalen zelf wel-
ke afstand ze willen lopen. Wil jij ook 
meedoen? Neem dan contact op met 
Han Slotman van de organisatie via  
info@av-haaksbergen.nl.

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvorming 
over uiteenlopende onderwerpen. 
De besluiten uit deze vergadering 
worden elke woensdagmiddag ge-
publiceerd en zijn na te lezen op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Jij bent kunst

De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschappelijk actief te blijven. 
Iedereen met vragen over welzijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblij-
vend binnenlopen of een afspraak maken. 

Noaberpoort

Wilt u advies of ondersteuning bij 
opvoeding, mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk, echtscheiding, werkloos-
heid, schulden of eenzaamheid? In 
de Noaberpoort werken medewer-
kers van meerdere organisaties on-
der één dak samen. Professionals die 
u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Op de foto (van links naar rechts): Deelneemsters Astrid en Truus, Bart van der Burg van  
Skillz, Janke Hannink en wethouder Antoon Peppelman.Op maandag 2 maart opende wethouder Antoon Peppelman de expositie ‘Jij 

bent kunst’ in de Noaberpoort. De expositie bestaat uit schilderijen die ge-
maakt zijn tijdens het gelijknamige project. Jongeren Janke Hannink en 
Evelien Boer bedachten dit project samen met Skillz jongerenwerk voor be-
zoekers van Ziens.

De bedoeling van het project is dat men-
sen zichzelf schilderen zoals ze eruit 
zouden willen zien. “Ik wilde graag het 
nadenken stimuleren bij de deelnemers 
over wie je eigenlijk bent en waar je naar 
toe wilt of hoe je jezelf ziet. Je mag er 
zijn en je bent goed zoals je bent”, ver-
telt Janke. “Dit project hielp mij een stuk-

je in het proces van zelfacceptatie. En 
ik gun een ander dit zo van harte.” Zes 
deelnemers van Ziens zijn de afgelopen 
zeven weken bezig geweest met het ma-
ken van een zelfportret in popart of ab-
stract. Omdat er in de Noaberpoort plek 
is voor vijf schilderijen worden de schil-
derijen elke maand vervangen.

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



GemeenteNieuws

donderdag 5 maart  2020  pagina 2

Noaberpoort

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart kunt u oud papier 
brengen naar HSC’21 en zaterdag 7 maart naar basis-
school Pius X aan de W.H. Jordaansingel 20. Dagelijks 
kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Ho-
nesch, Hasseltweg 10.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 7 maart haalt basisschool Holthuizen 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 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 zienswijze 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 mogelijk 
om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te die-
nen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt 
de werking van de vergunning niet geschorst. Daar-
voor 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 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Buurserstraat hoek Kalkovenweg, Z/20/015576, 

ophogen percelen, aspect werk of werkzaamheden 
uitvoeren, ingediend 26 februari 2020

•  Eibergsestraat 92, Z/20/015581, het uitbreiden/
verbouwen van voormalig café ’t Stuupke, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening, ingediend 27 februari 2020
•  Eibergsestraat 211, Z/20/015590, het herbou-

wen van drie emissiearme pluimveestallen, aspect 
bouw, handelen in strijd met regels RO en milieu, 
ingediend 27 februari 2020

•  Hanninkweg 19a, Z/20/15591, het kappen van drie 
eiken, aspect kap, ingediend 27 februari 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•  Bartokstraat 19-21, Z/20/015100, het wijzigen ge-

bruik van een bestaand gebouw, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 
13 januari 2020, de uiterste beslistermijn is 20 april 
2020

•  Benteloseweg 23, Z/19/014991, het bouwen van 
een woning, aspect bouw, ingediend 23 december 
2019, de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 14 april 
2020

•  van Brakelstraat 3, Z/015102, het wijzigen ge-
bruik van een bestaand gebouw, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 
13 januari 2020, de uiterste beslistermijn is 20 april 
2020

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.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:
•  Buurserstraat 56, Z/20/015254, voor het plaatsen 

van een carport, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 5 maart 2020 kunnen binnen twee we-
ken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden inge-
bracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het in-
zien van de stukken onder de kop Algemeen.

Voor Haaksbergse mantelzorgers

Cursus: Omgaan met dementie 
Donderdag 12 maart in de Noaberpoort

Gratis inloopspreekuur 
ouder worden en wonen

We worden ouder en wonen langer zelfstandig. Dit betekent ook dat steeds 
meer mensen met dementie thuis wonen en zorg ontvangen van een man-
telzorger. “We kunnen ons voorstellen dat mantelzorgers vragen hebben 
over dementie”, vertelt mantelzorgconsulent Gerda van der Velde. “Wat is 
dementie? Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er? Wat is de rol van 
een casemanager?” Daarom organiseert de Noaberpoort in samenwerking 
met Buurtzorg Haaksbergen de cursus omgaan met dementie.

Tijdens deze cursus krijgen mantelzor-
gers onder meer antwoord op hun vra-
gen én kunnen ze ervaringen met ande-
re mantelzorgers delen. De cursus be-
staat uit vier bijeenkomsten. De bijeen-
komsten zijn op de dinsdagen 24 maart, 
7 april, 21 april en 12 mei van 19.00 uur 
tot 21.00 uur bij Buurtzorg Haaksber-
gen aan de Eibergsestraat 9a. Voor 

meer informatie en aanmelden kunnen 
geïnteresseerden contact opnemen 
met Gerda van der Velde, via telefoon-
nummer (053) 573 44 37 of per mail 
via g.vandervelde@noaberpoort.nl.  
Aanmelden kan ook bij Hestia Bult 
van Buurtzorg. Dat kan per mail via  
h.bult@buurtzorgnederland.com. 

Als we ouder worden, dan veranderen vaak ook onze woonwensen. Mensen 
gaan vaak kleiner wonen, kiezen voor gelijkvloerse oplossingen en willen 
dichter bij winkels. Wie in zijn eigen woning wil blijven wonen komt misschien 
wel voor de keus te staan de badkamer aan te passen. Maar ook zaken als 
nalatenschap, erfrecht en energiebesparing spelen een rol als het gaat om 
wonen en ouder worden.

Als u niet weet waar u moet beginnen, 
dan is een vrijblijvend gesprek met een 
deskundige een goede start. Op don-
derdag 12 maart bent u van 13.30 tot 
16.00 uur van harte welkom bij het gra-
tis inloopspreekuur in de Noaberpoort. 

Tijdens deze middag kunt u vrijblijvend 
én zonder afspraak in gesprek met een 
notaris, een consulent van woningcor-
poratie Domijn, een wooncoach én een 
Wmo-consulent. Zien we u dan ook?

Agenda raadscommissie
Raadskader

De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor 
en overleggen met burgemeester en wethouders. De vergaderingen zijn open-
baar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Als u het woord 
wilt voeren, dan moet u dat uiterlijk een kwartier voor het begin van de verga-
dering laten weten via g.raaben@haaksbergen.nl. 

Openbare Bekendmakingen

De gecombineerde vergadering com-
missies Samenleving & Bestuur en 

Ruimte is op woensdag 11 maart en be-
gint om 19.30 uur. Op de agenda staan 

onder meer de volgende onderwerpen:
•  Voorstel tot het vaststellen van 

de Verordening reclamebelasting 
Haaksbergen 2020

•  Voorstel om geen medewerking te 
verlenen aan het verzoek voor het 
wijzigen van de bestemming ‘Agra-
risch-Agrarisch bedrijf’ tegenover de 
Molenveldweg 6 naar de bestemming 
‘Wonen’

•  Voorstel vaststellen van het bestem-
mingsplan “Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Eiberg-
sestraat 213”

Kijk voor meer informatie op  
haaksbergen.raadsinformatie.nl.
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) RE-
GULIERE PROCEDURE 
•  Parnassia 25, Z/20/015483, het uitbreiden van de 

woning, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 maart 2020. 
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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  JEVA Buitenprogramma op 18 augustus 2020, 

Z/20/015566: Trompstraat, Grasveld en parkeer-
plaats bij Sporthal de Els (ingediend op 25 febru-
ari 2020)

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan het 

bombardement (24 maart 2020), Z/20/015049, lo-
catie Brink, bekendgemaakt 20 februari 2020

•  Sportwestrijd Knollenkamp 2020 (26-28 juni 2020), 
Z/19/014267, sportpark Groot Scholtenhagen, 
bekendgemaakt 25 februari 2020

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.

STOOKONTHEFFING
•  Alsteedseweg, hoek Zendvelderweg, 

Z/20/014849, het stoken van snoeihout (paasvuur 
>10m3) op 12 april 2020 vanaf 21.00 uur.

•  Goorsestraat 138 (weiland), Z/20/015015, het 
stoken van snoeihout (paasvuur >10m3) op 12 april 
2020 vanaf 20.00 uur.

•  Kattendamsweg 11, Z/20/015544, het stoken van 
snoeihout (>10m3) op 12 april 2020 vanaf 21.00 uur

•  Oldenkotsedijk, hoek Oostendorperweg - Mo-

lenveldweg, Z/20/015197, het stoken van snoeihout 
(paasvuur >10m3) op 12 april 2020 vanaf 21.00 uur.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 26 februa-
ri 2020. 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

VIOLIER 26/DUIZENDBLAD 48
Burgemeester en wethouders van Haaksbergen ma-
ken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het college in zijn vergadering van 
dinsdag 25 februari 2020 heeft besloten het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-
ning Violier 26/Duizendblad 48’ ter inzage te leggen. 
Het plan omvat het splitsen van het perceel Duizend-
blad 48 in de oorspronkelijke percelen Duizendblad 48 
en Violier 26. Ter plaatse van het perceel Violier 26 
wordt de bestemming gewijzigd in ‘Wonen - Woonhui-
zen’ waardoor het mogelijk wordt om een vrijstaande 
woning te realiseren. Het perceel Violier 26 krijgt de-
zelfde bouwmogelijkheden als de aansluitende perce-
len. Het identificatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1180-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Violier 26/ Duizendblad 48’ inclu-
sief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van vrijdag 
6 maart 2020 tot en met donderdag 16 april 2020 voor 
een periode van zes weken voor iedereen ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te 
raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > 
Bestemmingsplannen > Haaksbergen Dorp - woonge-
bieden > Ontwerp > ‘Haaksbergen Dorp, partiële her-
ziening Violier 26/Duizendblad 48’. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorzie-
ning). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reage-

ren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeente-
raad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens be-
staat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar Thorben Scholten, via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

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


