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GemeenteNieuws

Samen sterk  tegen corona!
In deze rare coronatijd is het goed om eens extra om te kijken naar je buur. Om je oude 
oma een lief berichtje te sturen. Iemand te laten weten dat hij goed werkt doet. We FaceTi-
men en WhatsApp-bellen ons de laatste weken suf. Maar een ouderwets kaartje in de bus 
is ook nog altijd heel erg leuk! Daarom de komende weken op deze plek een kaartje. Knip 
het uit en gooi het in de bus bij iemand die jij nu graag wat aandacht geeft . #samensterk
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Burgemeester Rob Welten

“ Waardering voor  rustig ver loop paasdagen!”

Dit spandoek aan een tuinmuur bij nieuwbouwwijk De Greune spreekt boekdelen.

Anderhalvemetersamenleving, ellebooghoesten en zorgapplaus. Termen die ons 
tot voor kort niets zeiden. Het coronavirus heeft  f linke impact op onze samenleving. 
We blijven zoveel mogelijk thuis en als het niet anders kan, dan gaan we alleen voor 
het strikt noodzakelijke de deur uit . En ook dán houden we anderhalve meter af-
stand. Tijdens de paasdagen ging dat over het algemeen prima in Haaksbergen, zo 
constateerde ook burgemeester Rob Welten tevreden.

Eerder riep Rob Welten de Haaksbergse in-
woners op vooral thuis te blijven, óók met 
het naderende fraaie lenteweer in aan-
tocht. “Geniet van de zon in de tuin of op 
het balkon”, klonk het toen uit de mond 
van de burgemeester. “Goed om te zien 
dat de Haaksbergenaren het heel netjes 
doen”, aldus Welten. “De signalen die ik 
krijg van onze boa’s en de politie zijn echt 
geruststellend. Uiteraard zijn er altijd een 
paar uitzonderingen, maar onderaan de 
streep ben ik uitermate tevreden.”

Haaksbergen doet het pr ima
Ook de zonnige paasdagen verliepen in en 
om Haaksbergen over het algemeen heel 
rustig. “De volledige balans moet nog wor-
den opgemaakt, maar het beeld zoals ik 
dat nu heb is dat er zich geen grote coro-
nagerelateerde incidenten hebben voor-
gedaan”, aldus burgemeester Welten. “Je 

kunt dus gerust stellen dat de paasdagen 
in dit opzicht in Haaksbergen rustig zijn 
verlopen. Het valt soms niet mee om je aan 
de maatregelen te houden, maar Haaks-
bergen doet dat prima. Daar wil ik rich-
ting de samenleving mijn waardering voor 
uitspreken.”

Alleen samen
De burgemeester hoopt dat deze positie-
ve lijn ook de komende periode in Haaks-
bergen doorgezet wordt. “We moeten niet 
verslappen, ook niet in Haaksbergen”, 
klinkt Welten heel stellig. “Het gaat tot nu 
toe best goed. Mensen houden zich aan de 
maatregelen. We hebben echt iedereen 
nodig om verdere verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan. Ik ben ervan over-
tuigd dat we dat met elkaar gaan redden. 
Dat moet ook, want alleen samen krijgen 
we corona onder controle.”

Vragen over  corona?
We begrijpen goed dat het coronavirus en de getroff en maatregelen tot veel vragen 
leiden. Maar wáár kunt u nou het best terecht met wélke vragen? Op www.haaksber-
gen.nl/vragenovercorona hebben we voor u een handig overzichtje gemaakt. Heeft  
u daarna toch nog vragen? Bel dan het landelijke informatienummer 0800 - 1351. Ui-
teraard kunt u ook bellen met de gemeente Haaksbergen via (053) 573 45 67.

Voorlopig geen 
reclamebelasting door  corona
In overleg met de Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV) heeft  het college van 
B&W  besloten voorlopig nog geen reclamebelasting in te voeren. Dat heeft  alles te 
maken met de coronacrisis. Met het geld dat de reclamebelasting opbrengt wor-
den onder meer evenementen georganiseerd en die vinden voorlopig niet plaats. 
Bovendien worden veel centrumondernemers momenteel f inancieel zwaar getrof-
fen door de crisis. De initiatiefnemer van de reclamebelasting, de HOV, en de ge-
meente vinden het op dit moment niet wenselijk ondernemers ex tra te belasten.

De reclamebelasting zou dit voorjaar in-
gevoerd worden onder centrumonderne-
mers. Het is een manier om met de vrijko-
mende gelden allerlei activiteiten moge-
lijk te maken. Burgemeester en wethou-
ders wilden het initiatief graag faciliteren, 
omdat het voor het verlevendigen van 

het dorpshart zorgt. Nu is echter niet het 
goede moment voor invoering van de be-
lasting. Wanneer de reclamebelasting wel 
wordt ingevoerd is nog niet bekend. Dat 
hangt samen met het verloop van de co-
ronacrisis. Het college en de HOV gaan dat 
de komende tijd opnieuw bezien. 

In verband met het coronavirus zijn de textielcontainers buiten gebruik. 
Wij vragen u uw textiel nog even thuis te bewaren of weg te brengen naar het 

kringloopbedrijf. Plaats alstublieft geen zakken naast de container. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Deze textielcontainer 
is tijdelijk gesloten

Tijdelijk  geen 
tex tielinzameling

Op de containers komen stickers.

In Haaksbergen staan op acht plek-
ken containers voor de inzameling 
van oude kleding. Vanaf donderdag 
16 april gaan de containers een tijd-
je op slot. Dat heeft  te maken met 
het coronavirus. Daardoor is er nau-
welijks nog transport naar de plaats 
van bestemming van het textiel. Wij 
vragen u om uw oude kleding en 
schoeisel voorlopig te bewaren. Een 
optie is ook om het naar een kring-
loopbedrijf te brengen. Gooi het lie-
ver niet in de grijze container, want 
dan wordt het niet hergebruikt en 
dat is jammer. Bedankt voor uw 
medewerking!
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Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bijeen voor besluitvorming over uiteenlopende onderwerpen. De besluiten uit deze verga-
dering worden elke woensdagmiddag gepubliceerd en zijn na te lezen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Biologische bestrijding begonnen

Star t  met bestr ijding eikenprocessierups 
Wie de komende avonden en nachten 
het geluid van een langzaam rijdende 
tractor hoort in Haaksbergen kan er van 
op aan dat hier de bestrijder van de ei-
kenprocessierups aan het werk is. De 
plaatselijke hovenier Koppelman spuit 
in opdracht van de gemeente levende 
aaltjes in gemeentelijke eiken. De biolo-
gische bestrijding van de jeukrups met 
aaltjes maakt onderdeel uit van een 
aanpak die Haaksbergen zo veel moge-
lijk moet vrijwaren van de vervelende 
rupsen.

Het accent in de Haaksbergse bestrijding 
ligt meer dan andere jaren op preventie 
én concentratie. De bestrijding met aaltjes 
moet plaatsvinden in het donker, omdat 
de werkende stof door zonlicht wordt af-
gebroken. Nadat de aaltjes hun werk heb-
ben gedaan volgt stap twee: het bespuiten 
van de bomen met een bacterie. Dit zal de 
nekslag zijn voor een heleboel jonge pro-
cessierupsen. De rupsen die vervolgens 
alsnog tot ontwikkeling komen en dus 
jeukharen krijgen worden weggezogen. 
Eventuele lekkende bestrijdingsmiddelen 
zijn overigens niet gevaarlijk voor mensen 
of huisdieren.

Intensief
Koppelman gaat alle eiken die eigendom 
zijn van de gemeente en binnen de be-

bouwde kom staan behandelen. Daar-
voor heeft de gemeente gekozen, omdat 
de eikenprocessierups een intensieve be-
handeling vraagt. Het beschikbare bud-
get wordt daarom ingezet op de plek waar 
zich de meeste mensen begeven, name-
lijk de bebouwde kom van Haaksbergen, 
Buurse en De Hoeve. Ervaring, ook elders, 
leert dat een geconcentreerde aanpak be-

ter is dan verdeeld over het hele Haaks-
bergse grondgebied hier en daar bomen te 
behandelen. 

Wie meer wil weten over het beleid van de 
gemeente ten aanzien van het bestrijden 
van de eikenprocessierups kan daarover in-
formatie vinden op www.haaksbergen.nl.

25 augustus 1929 - 6 april 2020

Jan Leppink,  Haaksbergenaar  in har t  en nieren,  overleden 

De raad 
vergader t

Op dinsdag 21 apr il vanaf  19.30 
uur  vergader t de gemeenteraad.  
De volgende stukken staan deze 
avond op de agenda:

Hamerstukken
•  Ontheffing woonplaatsvereiste 
wethouder Peppelman
•  Vaststellen bestemmingsplan  
“Buitengebied Haaksbergen, par-
tiële herziening Eibergsestraat 
213”
•  Vaststellen bestemmingsplan  
“Buitengebied Haaksbergen, par-
tiële herziening Enschedesestraat 
215 en Hazenweg ongenummerd”
•   Vaststellen bestemmingsplan:  
“Buitengebied Haaksbergen, Par-
tiële herziening Hassinkbrinkweg 
24”

Bespreekstukken
•  Vaststellen Eerste wijziging  
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning
•   Geen medewerking verlenen aan 
het verzoek voor het wijzigen van 
de bestemming ‘Agrarisch- 
Agrarisch bedrijf’ tegenover de  
Molenveldweg 6 naar de bestem-
ming ‘Wonen’

De raadsvergadering wordt via de 
website van de gemeente live uitge-
zonden. Indien u gebruik wilt maken 
van het spreekrecht graag uiterlijk 
maandag 20 april contact opnemen 
met de griff ier Gerrit Raaben (e-mail  
g.raaben@haaksbergen.nl of te-
lefoonnummer (053) 573 45 67). 
Hij zal dan samen met u bezien op 
welke manier hieraan invulling kan 
worden gegeven.

Het was op 25 augustus 1929 dat Jan Lep-
pink werd geboren aan de Fazantstraat 
13. In het veelbesproken ‘houten huis’ dat 
we nu kennen als theeschenkerij Jordaan. 
Maandagavond 6 april is hij, in zijn woon-
plaats, overleden. “ Ik ben een Haaksber-
genaar in hart en nieren”, zei hij ooit over 
zichzelf. Jan Leppink hield oprecht van het 
dorp waar hij zijn hele leven is gebleven. 
Op vele fronten toonde hij zijn betrokken-
heid met de samenleving waar hij zelf mid-
denin stond. Gepassioneerd en voortva-
rend om écht iets tot stand te brengen. Op 
zijn naam staat dan ook een indrukwek-
kende lijst van verdiensten.

Bestuurder
Door de jaren heen heeft Leppink tal van 
functies bekleed in besturen en commis-
sies. Zijn kennis, ervaring en netwerk stel-
de hij beschikbaar om zaken voor elkaar 
te krijgen. Zo was hij onder meer voorzit-
ter van de vereniging ‘Ziekenzorg’ (Groene 

Kruis; 1972-1978), de Kunstkring Haaks-
bergen (1976-1993), de Industriële Kring 
Haaksbergen (1985-1993) en de Histori-
sche Kring Haaksbergen (1995-2006). Ook 
was hij lid van de gemeentelijke Commis-
sie Kunstaankopen (1978-1987) en be-
kleedde hij meerdere functies bij de toen-
malige hervormde gemeente (nu PKN) 
Haaksbergen-Buurse. Voor zijn verdien-
sten verkreeg hij het erelidmaatschap van 
de Kunstkring, de Rotaryclub Haaksber-
gen en de Historische Kring Haaksbergen 
(HKH).

Kunst en histor ie
Voor de HKH heeft Leppink eveneens veel 
betekend. Als voorzitter begeleidde hij het 

fusieproces van drie plaatselijke histori-
sche initiatieven tot één HKH. Met hem als 
bemiddelaar kreeg deze vereniging einde-
lijk een thuishonk in het souterrain van het 
gemeentehuis: het Historisch Centrum. 
Daarmee werd de HKH letterlijk meer toe-
gankelijk en maakte een enorme groei 
door. Jan Leppink was een groot kunstlief-
hebber. In zijn ogen was kunst niet elitair, 
maar juist bedoeld voor iedereen om van 
te genieten. Mede dankzij zijn inspannin-
gen is Haaksbergen verfraaid met tal van 
kunstwerken.

Leppink-Postuma
In 1998 richtte hij de Stichting Leppink-Pos-
tuma op. Door met deze stichting projec-

Met droefheid heeft  het gemeentebe-
stuur kennis genomen van het overlij-
den van Gerrit Jan (Jan) Leppink. Een 
man met een sociaal har t, die buitenge-
woon veel heeft  betekend voor de plaat-
selijke samenleving. Niet voor niets 
werd hij in 1993 benoemd tot ereburger 
van Haaksbergen. Een titel die zelden 
wordt toegekend. Met groot respect en 
dankbaarheid willen we stilstaan bij 
het welbestede leven van deze rasechte 
Haaksbergenaar.

ten op het gebied van kunst, cultuur, histo-
rie, welzijn en natuur financieel te onder-
steunen, onderstreepte Jan Leppink nog 
eens dat hij Haaksbergen een warm hart 
toedroeg. Tastbaar voorbeeld is de aan-
koop van Het Grintenbosch door de stich-
ting, om het bos vervolgens te schenken 
aan Natuurmonumenten. In de wetenschap 
dat deze natuurorganisatie hier een na-
tuur-educatief bos zou ontwikkelen voor de 
plaatselijke basisschooljeugd. Een zeer suc-
cesvol project. Ook de inrichting van Kunst-
zaal Achterom werd mogelijk gemaakt van-
uit de stichting Leppink-Postuma. 

Ereburger en Off icier
In 1993 zwaaide Jan Leppink af als direc-
teur van Unipro. In deze functie, die hij ver-
vulde vanaf 1971, had hij een groot aandeel 
in het succes van de onderneming. Op de 
dag van zijn afscheid kreeg hij uit handen 
van toenmalig burgemeester Hans van Agt 
de erepenning van de gemeente Haaksber-
gen. Omdat hij zich ‘op voortreffelijke wijze 
heeft ingezet voor het sociaal-economische 
en culturele gebeuren in Haaksbergen. 
Mede door zijn inspanningen kreeg Haaks-
bergen een kunstzinnig aangezicht’. Het 
voorjaar erop deelde hij in de lintjesregen 
en werd benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau.

Dank
Een gedreven duizendpoot is heengegaan. 
Een wijs man in wiens woordenboek ‘stilzit-
ten’ niet voorkwam. Haaksbergen boft dat 
Jan Leppink veel van zijn energie investeer-
de in de plaatselijke samenleving. Daar mo-
gen we hem dankbaar voor zijn!



 donderdag 16 april 2020 pagina 3

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact

   Openbare Bekendmakingen

AFVAL

OUD PAPIER
Vanwege de coronacrisis verloopt het op-
halen en brengen van oud papier niet hele-
maal zoals we dat in Haaksbergen gewend 
zijn. U kunt de komende tijd nog steeds 
met uw oud papier terecht bij Langezaal. 
Scholen en verenigingen mogen, als ze 
zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud papier 
voortzetten. Op zaterdag 18 april haalt ba-
sisschool Dr. Ariëns géén oud papier op in 
wijk 2 en 6. Inwoners die hun oud papier 
al buiten hadden neergezet worden vrien-
delijk verzocht dat weer binnen te zetten, 
naar Langezaal te brengen of weer buiten 
te zetten zodra er weer oud papier wordt 
opgehaald.

Op www.haaksbergen.nl/coronavirus 
houden wij u op de hoogte van wijzigingen 
rondom het ophalen en brengen van oud 
papier.

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 in-
gediend 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 onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-

gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•   Alsteedseweg 20, Z/20/015950, het 
plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling, ingediend 7 april 2020
•  Beckummerweg 28 , Z/20/015946, het 
revitaliseren van een kinderopvang, as-
pect handelen in strijd met regels RO, in-
gediend 7 april 2020
•  Enschedesestraat 89, Z/20/015963, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, 
ingediend 8 april 2020
•   Kalter  1 , Z/20/015970, het uitbreiden van 
een slagerij, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels RO, ingediend 8 april 
2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•   Bar tokstraat 19-21 , Z/20/015100, het 
wijzigen gebruik van een bestaand ge-
bouw, aspect handelen in strijd met re-

gels ruimtelijke ordening
•  Van Brakelstraat 3, Z/20/015102, het wij-
zigen gebruik van een bestaand gebouw, 
aspect handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening
•   Meijersgaardenweg 12 , Z/20/015640, 
het bouwen van een schuur, aspect bouw
•  Veldweg 4 , Z/20/015525, het uitbrei-
den van de woning met tussengang tus-
sen bestaande woning en schuur, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 15 april 2020. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Diepenheimseweg ong.  nabij nr.  55-
57, Z/20/015971, voor het vervangen 
van een installatie voor het reduceren 
van aardgasdruk, meten regelen van 
aardgashoeveelheid/kwaliteit
•   Enschedesestraat 200, Z/20/015953, het 
slopen van de bestaande woning en bou-
wen van een nieuwe bedrijfswoning met 
bijgebouw
•  Tolstraat 26/26g , Z/20/015947, het toe-
voegen van bedrijfsunit Tolstraat 26g

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

Huurders kunnen 
genieten van Mark tzicht 

Huurders voor al hun woonzaken op één plek

Domijn Haaksbergen 
vanaf  nu in gemeentehuis
Sinds maandag 6 april is het kantoor van woningcorporatie Domijn te vinden in het 
gemeentehuis van Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 28. Huurders kunnen 
hier terecht met al hun vragen. In het gemeentehuis werken allerlei organisaties sa-
men onder één dak met hetzelfde doel: het welzijn van Haaksbergenaren vergroten. 

Wilma van Ingen is directeur-bestuurder 
van Domijn. “Wij vinden het belangrijk om 
onze huurders goed te helpen”, stelt ze. 
“Maar ook om korte lijnen te hebben met 
partijen waar we veel mee samenwerken. 
Nu zitten we in het hart van Haaksbergen. 
Op deze plek komt alles samen.”  Naast Do-
mijn zijn ook de gemeente Haaksbergen, 
de Noaberpoort, GGD Twente en de politie 
in het pand te vinden.

Tijdelijke sluit ing vanwege corona
Vanwege het coronavirus zijn de kantoren 
van Domijn tijdelijk gesloten. “Het is een 
uitzonderlijke situatie”, aldus Van Ingen. 
“En we moeten allemaal roeien met de rie-
men die we hebben. Huurders kunnen met 
hun vraag of verhaal altijd bij ons terecht 
door te bellen. En voor spoedreparaties, 
zoals een gaslek of andere lekkage, komen 
we langs. Samen zetten we de schouders 
eronder en komen we hier sterker uit!”

Meer dan welkom
Ook het college van B&W is blij met de 

verhuizing van Domijn naar het gemeen-
tehuis. “De medewerkers van Domijn zijn 
hier meer dan welkom. Dit past prima in de 
ontwikkeling die we als netwerkorganisa-
tie doormaken”, weet burgemeester Wel-
ten. “We kiezen er bewust voor om pas-
sende partijen met publieke taken bij ons 
onder één dak te brengen. Domijn is een 
mooie aanvulling op de partijen die al bin-
nen de Noaberpoort samenwerken, waar-
door we onze gezamenlijke dienstverle-
ning kunnen versterken. Samen zijn we er 
voor onze inwoners.”

Openingst ijden ongewijzigd
Wanneer de situatie weer normaal is, kun-
nen mensen op maandag, woensdag en 
vrijdag bij Domijn binnenlopen van 8.30 
tot 12.30 uur. In de middag en op dinsdag 
en donderdag kan men op afspraak bij Do-
mijn terecht. Voor mensen die slecht ter 
been zijn of die om een andere reden niet 
kunnen komen, is er de mogelijkheid om 
een afspraak aan huis te maken.

Aan de Markt in Haaksbergen is afgelopen jaar een nieuw pand gebouwd met de treffen-
de naam Marktzicht. Het pand is recentelijk opgeleverd en de huurders hebben de sleu-
tel gekregen. Het complex van vier verdiepingen telt veertien appartementen, die inmid-
dels allemaal verhuurd zijn. Na het nodige kluswerk zullen binnenkort de verhuiswagens 
voorrijden. De ruimte op de begane grond is bedoeld voor horeca, winkels of dienstver-
lening. Ontwikkelaar Nordwick is nog op zoek naar geschikte huurders.


