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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:   Inloopspreekuur voor senioren   -     Ontmoetingsbijeenkomsten Vrouw & Autisme   - Raadskader

Nieuwjaarsreceptie goedbezocht
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De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van gemeente, HOV en IKT op donderdag 
2 januari werd prima bezocht. Ongeveer 150 inwoners wisten de weg naar het 
Haaksbergse gemeentehuis prima te vinden, ongetwijfeld dankzij de lonken-
de vuurkorven en de uitnodigende klanken van de Midwinterhoornblaasgroep 
Haaksbergen.

De bezoekers werden passend welkom 
geheten met glühwein, warme chocola-
demelk en oliebollen van Bakker Bart. In 
het gezellig ingerichte atrium vonden de 
hapjes van Tulp Catering gretig aftrek, 
leden van hockeyclub Haackey schon-
ken de drankjes in en de zoetgevooisde 
klanken van The New Vibes konden op 
goedkeurende blikken rekenen.

Even voor achten nam burgemeester 
Rob Welten het woord. Hij stond aller-
eerst stil bij het overlijden van voorma-
lig PvdA-raadslid Livina Waanders (zie 
elders in dit GemeenteNieuws). Na dit 
droevige nieuws was het even omscha-
kelen naar het geplande programma. 
In een geanimeerd driegesprek sprak 

de burgemeester op de trappen van 
het atrium met HOV-voorman Jan Paul 
Klein Poelhuis en IKT-preses Robert 
Kraaijvanger.

Welten besprak onder meer de penibe-
le financiële situatie waarin de gemeen-
te Haaksbergen zich bevindt en de flin-
ke opgave die daar bij hoort. Maar hij 
prees ook het noaberschap in zijn nieu-
we woonplaats. Of zoals Welten het ver-
woordde: “De gemeenschap bloeit en 
de gemeente bloedt.”

Kijk op www.haaksbergen.nl/ 
nieuwjaarsbijeenkomst voor het hele 
verhaal van burgemeester Welten.

Drie discussiebijeenkomsten op 16, 21 en 22 januari

Praat mee over het grootschalig opwekken van energie!
Haaksbergen wil in 2050 energieneutraal zijn. Het duurzaam opwekken van 
energie moeten we grootschalig aanpakken. Denk daarbij aan windmolens, 
zonnedaken en zonneparken. Maar waar zien we daar een plek voor? Onder 
welke voorwaarden? Hoe maken we hier goede afspraken over? De gemeente 
organiseert drie bijeenkomsten waarin we het antwoord op deze vragen willen 
formuleren. Praat u ook mee?

In drie bijeenkomsten willen we duidelijk 
krijgen op welke manier we in Haaks-
bergen grootschalig energie gaan op-
wekken. Daarvoor gaan we in gesprek 

met inwoners, bedrijven en belangen-
organisaties als LTO, Energiecoöpera-
tie Haaksbergen en de dorpsbelangen-
organisaties. Tijdens de bijeenkomsten 

stelt de energiecoöperatie zichzelf ook 
aan u voor. De centrale vraag is: waar 
en onder welke voorwaarden willen 
we grootschalige energieopwekking in 
Haaksbergen?

Aanmelden
 Er zijn drie bijeenkomsten, die telkens 
om 19.30 uur beginnen. Inloop vanaf 
19.00 uur.
•  Donderdag 16 januari bij ’t Meuken in 

Sint Isidorushoeve
•  Dinsdag 21 januari bij Eetcafé en Za-

lencentrum Winkelman in Buurse
•  Woensdag 22 januari bij de Noaber-

poort in Haaksbergen

Aanmelden kan tot maandag 13 janua-
ri bij Johnny Janssen van de gemeen-
te Haaksbergen. Heeft u vragen? Ook 
dan kunt u contact met hem opnemen. 
Hij is telefonisch bereikbaar via (053) 
573 45 67 of per mail via ja.janssen@ 
haaksbergen.nl.

Oud-raadslid Livina 
Waanders (66) overleden
Een bijzonder droevig bericht aan het begin van het nieuwe jaar. Ons bereikte 
namelijk het trieste nieuws dat oud-PvdA-raadslid Livina Waanders op woens-
dag 1 januari is overleden op 66-jarige leeftijd. Livina Waanders werd in au-
gustus 1998 lid van de Haaksbergse gemeenteraad. In maart 2010 nam zij, na 
een periode van bijna 12 jaar, afscheid als raadslid.

Livina Waanders heeft veel betekend 
voor Haaksbergen. Uiteraard vanwege 
haar raadslidmaatschap, maar ook van-
wege haar grote sociale betrokkenheid 
en haar oprechte aandacht voor ieder-
een. Ook na haar vertrek als raadslid 
konden de Haaksbergse samenleving 
en de gemeente blijven rekenen op haar 
warme belangstelling. Bestuur en mede-
werkers van de gemeente Haaksbergen 
zijn dankbaar voor haar grote inzet en de 
fijne contacten die er altijd waren. Zij be-
waren goede herinneringen aan haar en 
wensen haar echtgenoot, kinderen en 
verdere familie veel sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

Het Gerrit Sloot voetpad!
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Hij was vanaf 1974 betrokken bij het park Groot Scholtenhagen en nam eind 2019 
afscheid als bestuurslid van de Stichting Groot Scholtenhagen. Op donderdag 19 
december om precies te zijn. Haaksbergenaar Gerrit Sloot was liefst 45 jaar actief 
als adviseur en bestuurslid. Als dank voor zijn werkzaamheden en jarenlange inzet 
is het pad rondom de recreatievijver naar hem vernoemd. Samen met wethouder 
Louis Koopman onthulde Sloot het pad. Voortaan het Gerrit Sloot voetpad!
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Inloopspreekuur 
voor senioren

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 11 januari kunt u oud papier brengen naar 
de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20. Dage-
lijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool 
Honesch, Hasseltweg 10.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 11 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.

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 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) 
•  Benteloseweg 23, Z/19/014991, het bouwen van 

een woning, aspect bouw, ingediend 23 december 
2019

•  Benteloseweg 23 en 25, Z/19/014990, het aanpas-
sen van een dubbele woning naar enkele woning, 
aspect bouw, ingediend 23 december 2019

•  Brink 1, Z/19/014976, het realiseren van een dakop-
bouw en aanpassen van de gevels, aspect bouw, 
ingediend 20 december 2019

•  Eibergsestraat 270, Z/19/015019, het legaliseren 
van een paardenmanege en quarantainestal, as-
pect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 31 december 2019

•  Hassinkbrinkweg ong., kadastraal bekend on-
der sectie O, nummer 2222, het oprichten van een 
woonhuis en schuur, aspect bouw en inrit/uitweg, 
ingediend 20 december 2019

•  Hoeve-Oost, Z/19/014996, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw, ingediend 23 december 
2019

•  Langenbergweg 13-Z, Z/19/015003, het kappen 
van één eik, aspect kappen, ingediend 29 decem-
ber 2019

•  Scholtenhagenweg 42-24, Z/19/015004, het kap-
pen van drie zomereiken en vier Amerikaanse ei-
ken, aspect kappen, ingediend 29 december 2019

•  Schubertstraat ong. Sectie K, Nummer 4784, 
Z/20/015030, het kappen van drie essen, aspect 
kap, ingediend 6 januari 2020

•  De Volmer 153, Z/19/14975, het plaatsen van een 
dakkapel, aspect bouw, ingediend 20 december 
2019

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

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•  Leemdijk 6, Z/19/014094, het realiseren van een 

Bed & Breakfast, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, ingediend 9 oktober 
2019, de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 fe-
bruari 2020

•  De Noor 45c, Z/19/014384, het bouwen van een 

vrijstaande woning, aspect bouw, handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening en inrit/uitweg, inge-
diend 1 november 2019, de nieuwe uiterste beslis-
datum wordt 17 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Bouwstraat 11, Z/19/013968, het bouwen van een 

kantoor en bedrijfshal, aspect bouw, deze vergun-
ning is bekend gemaakt op 30 december 2019

•  Enschedesestraat 65, Z/19/014808, het kappen 
van één Amerikaanse eik, aspect kap, deze vergun-
ning is bekend gemaakt op 8 januari 2020

•  Enschedesestraat 205, Z/19/014642, het kappen 
van twee paardenkastanjebomen, aspect kap, deze 
vergunning is bekend gemaakt op 8 januari 2020

•  Kolenbranderweg 99, Z/19/013848, het bouwen 
van een machineberging, aspect bouw, deze ver-
gunning is bekend gemaakt op 2 januari 2020

•  Rietmolenweg 6, Z/19/014466, het plaatsen van 
een sluis tussen twee bedrijfshallen, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
deze vergunning is bekend gemaakt op 2 januari 
2020

•  Schubertstraat ong. Sectie K, Nummer 4784, 
Z/20/015030, het kappen van drie essen, aspect 
kap, ingediend 6 januari 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Paasvuur St. Isidorushoeve (12 april 2020), 

Z/19/015015, weiland bij de Goorsestraat 138, in-
gediend 30 december 2019

•  Zomerfeesten St. Isidorushoeve (21-24 mei 2020), 
Z/19/015016, weiland nabij de Goorsestraat 136, 
ingediend 30 december 2019

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Carnavalsoptocht (22 februari 2020), Z/19/014206, 

centrum, bekendgemaakt 24 december 2019
•  Rommelmarkt (8 februari 2020), Z/19/014479, Be-

ckummerweg 11, bekendgemaakt 24 december 
2019

•  Vitaliteitsbeurs 2020 (8 maart 2020), Z/19/014320, 
sporthal De Bouwmeester, bekendgemaakt 19 
december 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.

Ontmoetingsbijeenkomsten 
Vrouw & Autisme
De Noaberpoort organiseert drie ontmoetingsbijeenkomsten voor vrouwen met 
autisme. De bijeenkomsten vinden plaats op de derde donderdagavond van de 
maanden januari, februari en maart. Op donderdag 16 januari is de eerste bij-
eenkomst. Van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje naast de Maranathakerk aan de 
Enschedesestraat 14 in Haaksbergen. Meer informatie of aanmelden? Neem dan 
contact op met Nienke Schuppers, per mail via info@noaberpoort.nl of via tele-
foonnummer (053) 573 45 89. Of kijk op www.noaberpoort.nl/vrouw-en-autisme.

Senioren die willen weten hoe het openbaar vervoer en de OV-chipkaart werken 
kunnen eens langs bij een inloopspreekuur van ervaren OV-ambassadeurs. Deze 
ambassadeurs zijn vrijwilligers én ervaren reizigers. Met plezier leggen zij uit hoe 
het allemaal werkt. Tijdens een spreekuur op donderdag 16 januari beantwoorden 
zij allerlei vragen over reizen met de bus of trein. Het spreekuur is van 10.00 tot 
11.30 uur in het Kulturhus. Belangstellenden kunnen kosteloos advies krijgen. Kijk 
op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie. 

Agenda’s raadscommissies
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. De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur in de raadzaal.

Commissie Samenleving & Bestuur - 
Dinsdag 14 januari
•  Toekomstige huisvesting BS 

Holthuizen

•  Ontwikkelingen Kulturhus
•  Bijdrage aan Stichting Leergeld
•  Armoede in Haaksbergen
•  Cliëntervaringsonderzoeken

Commissie Ruimte - 
Woensdag 15 januari
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Haaksbergen, partiële herziening 
Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a’

•  Ontwikkeling Hassinkborgh
•  Startvoorstel woning Kalkovenweg
•  Regionale Energie Strategie Twente
•  Concept Routekaart Energieneutraal 

Haaksbergen 2050

Hoorzitting
Op maandag 13 januari vindt vanaf 19.30 

uur in de raadzaal een hoorzitting plaats 
van de commissie Ruimte. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt gelegenheid gebo-
den voor het mondeling toelichten van 
een zienswijze ten aanzien van het ont-
werpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Oude 
Boekeloseweg 95, 97 en 97a’.

Kijk voor meer informatie op  
haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Openbare Bekendmakingen


