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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 Face-
Timen en WhatsApp-bellen ons de laatste weken suf. Maar een ouderwets kaartje in de 
bus is ook nog altijd heel erg leuk! De afgelopen weken kon je op deze plek een kaartje 
vinden. Deze week het laatste kaartje. Knip het uit en gooi het in de bus bij iemand die jij 
nu graag wat aandacht geeft . #samensterk
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Vragen over  corona?
We begrijpen goed dat het coronavirus en de getroff en maatregelen tot veel vragen lei-
den. Maar wáár kunt u nou het best terecht met wélke vragen? Op www.haaksbergen.
nl/vragenovercorona hebben we voor u een handig overzichtje gemaakt. Heeft  u daarna 
toch nog vragen? Bel dan het landelijke informatienummer 0800 - 1351. Uiteraard kunt u 
ook bellen met de gemeente Haaksbergen via (053) 573 45 67.
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Twentse gemeenten in 2030:

Helft  huidig elek tr iciteitsverbruik  duurzaam opwekken 
Binnen tien jaar kan Twente de helft  van het huidige elektriciteitsverbruik in de re-
gio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 
TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, 
provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de 
Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaat-
doelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor onze 
regio staan beschreven in de concept-RES Twente.  

Om de helft  van het huidige elektriciteits-
verbruik in 2030 duurzaam op te kun-
nen wekken, willen de Twentse bestuur-
ders stevig inzetten op grootschalig zon 
op dak, zonnevelden en het plaatsen 
van windmolens of windturbines. Tevens 
heeft  Twente de potentie om een warm-
teregio te worden. Naast de opwek van 
duurzame elektriciteit, beschrijft  de con-
cept-RES Twente welke kansen er zijn 
waarmee Twente aardgasvrij en duur-
zaam gebouwen en woningen kan ver-
warmen. Het platteland is een bron van 
biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel 
industriële restwarmtebronnen aanwezig 
zijn. Met deze twee bronnen is er poten-
tie om 64% van alle woningen in Twente 
duurzaam te verwarmen. De potentie van 
duurzame warmtebronnen heeft  ook een 
gunstig eff ect op de elektriciteitsbehoef-
te, volgens Louis Koopman, voorzitter 
van de stuurgroep RES Twente: “Als we de 
duurzame warmtebronnen optimaal be-
nutten, hoeven we ook minder elektrici-
teit duurzaam op te wekken.”

Gemeenten dragen elk  hun steent je bij
Gemeenten hebben voor de concept-RES 
Twente een eigen voorstel gedaan, waar-
in staat beschreven op welke wijze hun 
gemeente kan bijdragen aan de klimaat-
doelstellingen. Volgens Louis Koopman, 

Ook Haaksbergen doet mee
De gemeenten hebben voor de con-
cept-RES Twente een eigen voorstel ge-
daan. Zo ook de gemeente Haaksbergen, 
die een bijdrage wil leveren van 94 GWh 
(gigawattuur) aan duurzame elektriciteit. 
Daarmee neemt Haaksbergen haar ver-
antwoordelijkheid in het opwekken van 
duurzame energie tot 2030.

Haaksbergen wil die hoeveelheid duurza-
me energie opwekken via: 

1. Zonnepanelen op grote daken
2. Zonnevelden
3. Grote windturbines

De inschatting is nu dat in de gemeente 

Haaksbergen ongeveer 25 procent van de 
grote daken (van meer dan 300 m2) voor-
zien kan zijn van zonnepanelen in 2030, 
dat er 30 hectare aan zonnevelden kan 
worden gerealiseerd en dat er 5 grote 
windturbines komen. Aan de hand van ge-
biedsgesprekken met inwoners, onderne-
mers, grondeigenaren en andere initiatief-
nemers wordt in de komende tijd onder-
zocht waar en op welke wijze precies ener-
gieprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie op de website
Wilt u meer weten over het hoe en waarom 
van de Concept-RES Twente en antwoor-
den op veelgestelde vragen? Kijk dan eens 
op www.energiestrategietwente.nl.

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

voorzitter van de Stuurgroep RES Twen-
te, is het voorstel dat Twente doet in deze 
concept-RES het resultaat van een gede-
gen en lange voorbereiding. “Er is brede 
steun voor dit eerste voorstel, al hebben 
we door de coronacrisis helaas nog geen 
optimaal democratisch proces kunnen 
doorlopen. Voor sommige colleges is het 
akkoord op dit eerste concept daarom 
nog onder voorbehoud van raadsgoed-
keuring”, geeft  Koopman aan.

Op welke plek?
De exacte locaties voor zonne- en wind-
energie zijn nog niet bekend. Elke ge-
meente is zelf verantwoordelijk voor de 
locatiekeuze. In de komende periode 
gaan ze, in samenspraak met inwoners, 
grondeigenaren en betrokkenen, afwegen 
welke locaties in aanmerking komen. Ook 
waar welke warmtebronnen ingezet gaan 
worden, is nu nog niet bekend. De bebou-
wing van Twente is immers overal anders, 
denk alleen al aan steden of platteland. 
Elke gemeente is daarom zelf verantwoor-
delijk voor de transitievisie warmte. Daar-
in wordt aangegeven welke wijk voor 2030 
verduurzaamd wordt en wat de alterna-
tieven zijn. Louis Koopman: “Deze con-
cept-RES Twente is dus ook vooral een 
uitnodiging om het maatschappelijk ge-
sprek te voeren met elkaar. Alle Twentse 
gemeenten gaan nu in dialoog met de sa-
menleving over het lokale energiebeleid, 
de regionale energiestrategie en de ver-
dere uitwerking daarvan. Op basis van de 
resultaten die uit die dialoog naar voren 
komen, stellen we de RES Twente 1.0 op. 
Die moet op 1 juli 2021 gereed zijn.”  

Niet  alleen
Om de Twentse ambities in dit eerste voor-
stel waar te kunnen maken heeft  Twente, 
volgens Louis Koopman, hulp nodig van 
het Rijk. “We kunnen dit niet alleen. Dit 
eerste voorstel is een concept-RES die uit-
gaat van ideale omstandigheden. Om de 
ambities te halen moet er draagvlak zijn 
in de Twentse samenleving, maar is ook 
hulp nodig van het Rijk om te zorgen dat 
de veranderingen betaalbaar en haalbaar 
zijn.”  

Geen ontvangst 
gedecoreerden
Dit jaar is alles anders dan wat we 
gewend waren. Zo ook Koningsdag. 
Normaal gesproken ontvangen we 
dan de oud-gedecoreerden (inwo-
ners die ooit een lintje kregen) met 
een kop koff ie en iets lekkers in het 
gemeentehuis. Maar de corona-
maatregelen gooien roet in het eten 
en zetten een dikke streep door Ko-
ningsdag 2020. En dus ook door 
die gebruikelijke ontvangst van de 
oud-gedecoreerden.
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   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. Scholen en verenigingen mogen, als 
ze zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud papier 
voortzetten. Op zaterdag 25 april zouden 
(volgens planning) de Bonifatiusschool en 
Havoc oud papier ophalen in wijk 1 en 7. Het 
oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
neerzetten bij de containerverzamelplaat-
sen. Mocht het oud papier niet worden op-
gehaald, dan worden inwoners die hun oud 
papier al buiten hadden neergezet vriende-
lijk verzocht dat weer binnen te zetten, naar 
Langezaal te brengen of weer buiten te zet-
ten zodra er weer oud papier wordt opge-
haald. Op www.haaksbergen.nl/coronavi-
rus en onze Facebook-pagina houden wij u 
op de hoogte van wijzigingen rondom het 
ophalen en brengen van oud papier.

ALGEMEEN

ONTWERP-RAMPBESTRIJDINGSPLAN 
KERNKRAFTWERK EMSLAND
De secretaris van de Veiligheidsregio Twen-
te heeft namens het dagelijks bestuur van 
de Veiligheidsregio Twente op grond van 
de artikelen 6.1.1. van 6.1.4 van het Besluit 
veiligheidsregio’s op 28 april via het digita-
le publicatieblad van de Veiligheidsregio 
Twente bekend gemaakt dat gedurende 
zes weken ter inzage wordt gelegd: Het ont-
werp-rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk 
Emsland, Am Hilgenberg, 49811 Lingen 
(Ems), Duitsland. Het dagelijks bestuur van 
de Veiligheidsregio Twente is voornemens 
het herziene rampbestrijdingsplan voor 
Kernkraftwerk Emsland vast te stellen. De 
secretaris van de Veiligheidsregio Twente 
heeft daarom namens het dagelijks bestuur 
op 20 april 2020 het ontwerp-rampbestrij-
dingsplan voor deze inrichting vastgesteld.

Doel en reikwijdte
In het rampbestrijdingsplan worden scena-
rio’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en 
omvang van een ramp of crisis van tevoren 
te voorzien is. Aan de hand van deze scena-
rio’s wordt in een rampbestrijdingsplan 
de voorbereiding hierop beschreven. Op 
grond van de Wet veiligheidsregio’s moet 
een rampbestrijdingsplan periodiek wor-
den geactualiseerd.

Inzagemogelijkheid
U kunt het ontwerp-rampbestrijdingsplan 
inzien vanaf 28 april 2020 tot 9 juni 2020 op 
de volgende locaties:
•  Het kantoor van de Veiligheidsregio 
Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 JM te 
Enschede

•  De gemeente- of stadhuizen van alle 
Twentse gemeenten

•  Daarnaast is het ontwerp-rampbe-
strijdingsplan digitaal te raadplegen 
via de websites www.vrtwente.nl en  
www.overheid.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn waarin het ont-
werp-rampbestrijdingsplan ter inzage ligt, 
kunnen belanghebbenden daarover een 
zienswijze naar voren brengen. Na afloop 
van deze periode stelt het dagelijks bestuur 
met inachtneming van de ingekomen ziens-
wijzen het rampbestrijdingsplan definitief 
vast. Zienswijzen kunnen tot en met 9 juni 
2020 worden ingediend bij het dagelijks be-
stuur de Veiligheidsregio Twente. U kunt 
uw zienswijze zenden aan: Veiligheidsregio 
Twente, Postbus 383, 7500 AJ Enschede, 
onder vermelding van ”zienswijze ramp-
bestrijdingsplan”. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Jaqueline ten 
Voorde, bereikbaar onder telefoonnummer 
088 - 256 83 69.

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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 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 ver-
zoek om voorlopige voorziening (in twee-
voud) te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter. Zowel een beroepschrift als 
een verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) moeten worden ingediend bij de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er 
op dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  De Akker 26, Z/20/016026, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw, inge-
diend 15 april 2020

•  Havikstraat 1, Z/20/015990, het bou-
wen van een berging met carport en da-
kopbouw, aspect bouw, ingediend 10 
april 2020

•  Huttenweg 8, Z/20/016027, het uitbrei-
den van de woning met bijgebouw, as-
pect bouw, ingediend 16 april 2020

•  Wiedenbroeksingel 82, Z/20/016058, 
het bouwen van een schuur/berging, as-
pect bouw, ingediend 20 april 2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   

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

•  Enschedesestraat 89, Z/20/015963, het 
plaatsen van twee dakkapellen, aspect 
bouw

•  Wagnerstraat 12, Z/20/012742, het af-
wijken van het geldende bestemmings-
plan, aspect handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
22 april 2020. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Brem 3, Z/20/015434, het aanleggen van 
brandcompartimentering, aspect bouw 
en brandveilig gebruik, ingediend 11 fe-
bruari 2020

Met ingang van 23 april 2020 kunnen bin-
nen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Kolenbranderweg 17, Z/20/016014, het 
in gebruik nemen van padelbanen

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

VERLEENDE ONTHEFFING 
•  Lijsterstraat/Weer tser iet , het plaatsen 
van objecten (materiaalopslag, keet en 
afvalcontainers) voor werkzaamheden 
aan woningen in de periode van 6 mei 
2020 t/m 19 juni 2020, bekendgemaakt 
21 april 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

Bijeenkomsten later

Gestaag verder  met Mark tplan
Afvalinzameling 
rond Koningsdag en 
Bevr ijdingsdag
Op Koningsdag en Bevrijdingsdag haalt 
Twente Milieu geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op een za-
terdag de containers legen. Let op dat 
u de container die dag voor 07.30 uur 
aan de straat zet. Zo weet u zeker dat 
uw container geleegd wordt. De klan-
tenservice van Twente Milieu is deze 
zaterdagen tussen 9.00 en 15.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 
852 01 11 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. Het af-
valbrengpunt is op Koningsdag en Be-
vrijdingsdag gesloten. 

In plaats van maandag 27 april wordt 
uw container geleegd op zaterdag 25 
april. En in plaats van dinsdag 5 mei 
wordt uw container op zaterdag 2 mei 
geleegd.

Zoals bekend werken projectontwikkelaars Nordwick BV en Ben Roerink samen 
met de gemeente aan plannen om het centrum te vernieuwen en verlevendigen. 
In januari presenteerden de ontwikkelaars hun eerste plannen aan omwonenden, 
ondernemers in de buur t en gemeenteraadsleden. Met de vragen en suggesties die 
zij toen kregen gingen de samenwerkende par tijen aan de slag. Nieuwe bijeenkom-
sten zitten in het vat.

Na de bijeenkomsten in januari hadden 
Nordwick, Ben Roerink en de gemeente 
flink wat huiswerk. Het plan gaat uit van 
appartementen, winkels- of horeca en een 
supermarkt. Dat levert extra verkeer op. 
Wat betekent dit dan voor de verkeersstro-
men? Er komt een ondergrondse parkeer-
garage. Is er genoeg plek voor alle bezoe-
kers aan de supermarkt en bewoners van 
appartementen? Wat voor soort woningen 
zijn er gepland? Kortom, heel wat vragen 
en onderzoeksopdrachten die de drie par-
tijen helpen om hun Marktplan verder te 
ontwikkelen.

Verkennen en analyseren
Nordwick en Ben Roerink voeren momen-
teel gesprekken met supermarkten in 
Haaksbergen over een eventuele verhui-
zing naar wat nu nog het ‘gat in de markt’ 
wordt genoemd. Ook verkennen zij de wo-
ningbehoefte door bij experts zoals make-
laars te rade te gaan en maken zij zo mo-
gelijk gebruik van informatie uit de nog 
op te stellen gemeentelijke woonvisie. De 
gemeente is ondertussen de verkeers- en 
parkeersituatie nader aan het analyseren. 
Zodra alle benodigde informatie boven 
tafel is én zodra corona ons niet meer be-

perkt krijgen buurtbewoners, omliggen-
de ondernemers en raadsleden zoals be-
loofd opnieuw een uitnodiging om zich bij 
te laten praten. Wat in het vat zit verzuurt 
niet…

Het plan
Het plan van ontwikkelaars Nordwick en 
Ben Roerink gaat uit van appartementen 
en winkel- of horeca-ruimte aan de kant 
van de Markt en een supermarkt aan de 
achterzijde. Het complex krijgt een onder-
grondse parkeergarage voor bewoners van 
de appartementen en supermarktbezoe-
kers. Het grasveld aan de Hibbertstraat, 
het voormalige terrein De Bron, maakt ook 
deel uit van het plan. Hier komen apparte-
menten en bovengrondse parkeerplekken. 
Aan de Markt, naast het huidige ‘gat’, komt 
een openbaar park, waar bezoekers kun-
nen verblijven tijdens een bezoek aan het 
centrum. 

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


