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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:    Woningen bij kantoren Hassinkborgh    -     Openbare Bekendmakingen

Jeugd belangrijke plek bij ‘75 jaar vrijheid’

“Jongeren denken écht wel na over de oorlog”

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. 

In het jubileumprogramma van ‘75 jaar vrijheid’ is een flinke plek ingeruimd 
voor de jeugd. Leerlingen van Haaksbergse basisscholen én van Het Assink 
lyceum worden er volop bij betrokken. Femke Middelhuis (basisonderwijs) 
en Linda Kloppenburg (Het Assink) leggen uit wat hun leerlingen kunnen ver-
wachten. De twee leerkrachten vinden het belangrijk dat kinderen leren over 
de oorlog, zodat ook toekomstige generaties leren dat zoiets nooit meer mag 
gebeuren.

De herdenking van 75 jaar bevrijding be-
gint voor de Assink-leerlingen al deze 
maand, als in Ahaus en Haaksbergen 
zogeheten Anne Frank-kastanjes wor-
den geplant. “En ook nog in januari zijn 
er in Ahaus en Haaksbergen lezingen 
van Johanna Reiss”, vertelt Linda Klop-
penburg, docente Duits op Het Assink. 
“Als opgroeiend kind moest zij onderdui-
ken in Usselo. Ze heeft daar een indruk-
wekkend boek over geschreven en komt 
erover vertellen. Dat maakt ongetwijfeld 
veel indruk op de leerlingen.” De lezin-
gen van Johanna Reiss zijn bestemd 
voor basisschoolleerlingen van groep 7 
en 8 en voor klas 3 van Het Assink.

Gedichtenwedstrijd
Voor de Haaksbergse basisscholen is er 
een heuse gedichtenwedstrijd, legt Fem-
ke Middelhuis uit. Zij is coördinator kunst 
en cultuur van het Haaksbergse basis-
onderwijs. “De scholen bepalen zelf wel-
ke groepen deelnemen. Per groep wordt 
er een gedicht gemaakt rond het thema 
‘vrijheid en verzoening’. Elke school kan 
één gedicht nomineren. Uit de inzendin-
gen wordt één gedicht gekozen. Dat ge-
dicht wordt dan voorgedragen op 4 mei 
tijdens de herdenking, voorafgaand aan 
de toespraak van burgemeester Welten. 
Het winnende gedicht wordt ook gepu-
bliceerd in de krant.”

Anne Frank en Betsie Frankenhuis
Een bijzonder onderdeel in het jubile-
umprogramma is Radio Oranje. “RTV 
Sternet begeleidt daarbij basisschool-

leerlingen met het maken van videore-
portages over de verschillende jubileu-
mevenementen”, aldus Middelhuis. Ook 
is er dit jaar voor de 38ste keer het Anne 
Frank-project. “Voor het basisonderwijs 
is het belangrijk het dichtbij te houden”, 
weet Middelhuis. “Ze leren over Haaks-
bergen in de oorlogsjaren en over Betsie 
Frankenhuis, het jongste Haaksbergse 
holocaust-slachtoffer. Wat kinderen als 
zij en Anne Frank is overkomen, mag 
nooit meer gebeuren. Het begint met be-
grip voor elkaar. Dat is de basis.”

Triomftocht
Op 1 april 1945 werd Haaksbergen, als 
eerste gemeente in Overijssel, bevrijd. 
“Nu, 75 jaar later, vieren we dat met een 
historische triomftocht, inclusief oude le-
gervoertuigen, door de Eibergsestraat”, 
vertelt Linda Kloppenburg. Ze is zelf ac-
tief betrokken bij de organisatie van het 
evenement. “We doen al jaren mee aan 
de herdenking, maar dat is altijd maar 
voor een beperkt aantal leerlingen. Aan 
dit evenement kunnen er veel meer 
meedoen en dat is mooi. Dit wordt echt 
een happening. Ik weet zeker dat onze 
leerlingen het geweldig vinden om een 
beetje te ervaren hoe die bevrijding toen 
moet zijn geweest.”

De handen ineen
Middelhuis en Kloppenburg vinden het 
belangrijk dat leerlingen begrijpen hoe 
oorlogen ontstaan. “Oorlog gaat over 
hoe je met elkaar omgaat”, aldus Mid-
delhuis. Collega Kloppenburg knikt. “We 

willen dat leerlingen leren dat je altijd 
zélf moet nadenken en nooit achter ie-
mand aan moet lopen. Mijn ervaring is 
dat leerlingen écht wel nadenken over 
de oorlog. Ze zijn vaak onder de indruk 
van de verhalen. Ik vind het ook mooi 

om te zien hoe de uitwisseling met de 
Anne Frank Realschule in Ahaus al ja-
ren gaat. Dat is heel bijzonder. De jeugd 
laat ons zien wat er mogelijk is als we de 
handen ineen slaan.”

Lokaal sportakkoord brengt Haaksbergenaren in beweging
Met het aanstellen van een onafhankelijke sportformateur kan de gemeente 
Haaksbergen een lokaal sportakkoord gaan opstellen. Dat sluit aan op het 
nationaal sportakkoord dat is opgesteld om zoveel mogelijk mensen met 
plezier te laten sporten en bewegen. Begin april moet er ook in Haaksbergen 
een lokaal sportakkoord liggen.

De gemeente Haaksbergen wil sport 
en bewegen voor iedereen toegankelijk 
laten zijn. Voor mensen mét en zónder 
beperking. Haaksbergen streeft naar 
duurzame sportaccommodaties zon-

der belemmeringen, naar vitale sport- 
en beweegaanbieders en een positie-
ve sportcultuur. Bovendien vindt de ge-
meente het belangrijk dat Haaksbergse 
kinderen volop de kans krijgen om een 

sport te beoefenen en voldoende te be-
wegen. “Sporten is niet alleen gezond, 
maar ook leuk”, vindt wethouder Antoon 
Peppelman. “Het is goed om fit te blij-
ven én je ontmoet andere mensen tij-
dens het sporten. Sport brengt mensen 
in beweging en bij elkaar.”

De sportformateur
Voor het realiseren van een lokaal sport- 
akkoord stelt het ministerie van VWS 
subsidie beschikbaar. Met dat geld kan 
de gemeente Haaksbergen een zo-

Trainingen voor starters en ondernemers

geheten sportformateur inzetten, die 
als procesbegeleider met lokale part-
ners invulling geeft aan het akkoord. 
De Haaksbergse sportformateur Tom 
van Veen gaat de komende weken in 
gesprek met die lokale partners, zoals 
sportverenigingen, maatschappelijke 
organisaties en onderwijsinstellingen. 
Doel is te horen welke onderwerpen er 
leven en in het lokaal sportakkoord op-
genomen moeten worden.

Wie in Haaksbergen een bedrijf heeft óf wil starten en op zoek is naar bepaalde 
kennis kan hiervoor terecht bij ROZ. ROZ organiseert het hele jaar door trainingen 
voor starters en ondernemers op het gebied van financiën en administratie, succes-
vol verkopen, online marketing en sociaal ondernemen. Het actuele aanbod staat 
op trainingen.rozgroep.nl.

Femke Middelhuis (links) en Linda Kloppenburg (rechts) leggen uit wat hun leerlingen kun-
nen verwachten.

Oproep
Voor de triomftocht door de Eibergsestraat, op woensdag 1 april, moet veel 
worden georganiseerd. Behalve ruim 600 leerlingen, staan er straks hopelijk 
ook zoveel mogelijk buurtbewoners langs de route. Dat betekent dat er ook 
gediplomeerde verkeersregelaars nodig zijn. Wilt u ook meehelpen? Stuur dan 
een mailtje naar l.kloppenburg@hetassink.nl.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 18 januari kunt u oud papier brengen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur bij de Paus Joannesschool aan 
de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier weg-
brengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. 
Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Buurton-
derhoud van Twente Milieu, via telefoonnummer 088 
- 053 02 75.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 18 januari 2020 halen de Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier op in de in-
zamelgebieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of 
gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

ALGEMEEN

LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING
Als u in aanmerking wilt komen voor een aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling binnen de gemeen-
te Haaksbergen, dan dient u voor 26 maart 2020 een 
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de 
Media. De lokale omroep RTV Sternet is als lokale pu-
blieke media-instelling aangewezen, maar deze aan-
wijzing loopt tot 25 september 2020. Op de internetsite 
van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl) 
vindt u alle informatie hierover. Bij de gemeente Haaks-
bergen kunt u voor vragen contact opnemen met de 
Harm Rexwinkel. Hij is bereikbaar op hh.rexwinkel@
haaksbergen.nl of via (053) 573 46 06.

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) 
•  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

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

•  Bosmatenweg 1, Z/20/015093, het kappen van één 
eik, aspect kappen, ingediend 11 januari 2020

•  Hondelink 25, Z/20/015094, het realiseren van een 
kap op de schuur, aspect bouw, ingediend 11 janua-
ri 2020

•  Morsinkhofweg 34, Z/20/015041, het bouwen van 
een schuur ter vervanging van bestaande schuur, 
aspect bouw, ingediend 7 januari 2020

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

 KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•  Brammeloweg 12, Z/19/014444, het bouwen van 

een vrijstaande woning met garage, aspect bouw, 
ingediend 7 november 2019

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 27 februari 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) RE-
GULIERE PROCEDURE 
•  Leeuwebek 5, Z/19/014764, het uitbreiden van de 

woning, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 15 januari 
2020. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Leemdijk 6, Z/20/015052, voor het realiseren van 

boerderijkamers

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

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN 
SLOOPAFVAL
•  Grevenpaalweg 14, Z/20/015045, het breken van 

800 ton gemengd puin

De breekwerkzaamheden vinden plaats in de periode 
van  tot en met 15 februari 2020, gedurende 2 werk-
dagen. Tegen deze melding staat geen bezwaar en/of 
beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Bevrijdingsfeest (binnenhalen bevrijdingsvuur, 

vrijheidsontbijt, vrijheidsconcert) (5-5-2020), 
Z/20/015048, Markt, ingediend 8 januari 2020

•  Herdenking Intocht Bevrijders (1 april 2020), 
Z/20/015042, ingediend 8 januari 2020

•  Nacht van de Nacht (24 oktober 2020), Z/20/015040, 
Stendermolenweg, ingediend 7 januari 2020

•  Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan het 
bombardement op Haaksbergen op 24 maart 1945 
(24 maart 2020), Z/20/015049, Brink, ingediend 8 
januari 2020

•  Openluchtvoorstellingen Buurser Revue en viering 
75 jaar bevrijding (28 en 30 juni 2020, 1, 3 en 4 juli 
2020), Z/20/015034, Wennewickweg 13, ingediend 
3 januari 2020

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Batavierenrace (2 mei 2020), Z/19/014323, bekend-

gemaakt 8 januari 2020
•  Eerste Marathon op Natuurijs, Z/19/014050, Schol-

tenhagenweg, bekendgemaakt 8 januari 2020
•  Feestavond Verlichte Carnavalsoptocht (15 februari 

2020), Z/19/014057, Broekheurnerweg 52, bekend-
gemaakt 8 januari 2020

•  Heide- en Veenwandeling (16 februari 2020), 
Z/19/014904, Molenstraat 56 (start), bekendge-
maakt 8 januari 2020

•  Tentfeest Carnaval (21-23 februari 2020), 
Z/19/014220, centrum, bekendgemaakt 8 januari 
2020

•  Verlichte Carnavalsoptocht in Buurse (15 februari 
2020), Z/19/013920, bekendgemaakt 8 januari 2020

•  Watermolenloop (19 januari 2020), Z/19/014357, be-
kendgemaakt 8 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.

ONTHEFFINGEN
•  Aannemersbedrijf Kormelink, Z/19/014957, onthef-

fing voor plaatsen voorwerpen op/aan de openbare 

Woningen bij kantoren Hassinkborgh
Bij de entree van Haaksbergen vanuit de richting Hengelo kún je kantoren-
complex Hassinkborgh niet over het hoofd zien. Achter dat kantoorpand en 
vlakbij basisschool Los Hoes ligt een grasveld waarop de komende jaren wo-
ningen gebouwd worden. Tien stuks is het plan. Daarvoor moet de gemeen-
te het bestemmingsplan aanpassen en een vergunning verlenen. Het college 
geeft daaraan graag haar medewerking, de gemeenteraad vergadert er eind 
januari over.

Het terrein was oorspronkelijk bedoeld 
voor kantoren. Daarvoor was de afge-
lopen jaren echter geen belangstelling. 
Daarom zijn er voorbereidingen getrof-
fen om op het grasveld woningen te 
kunnen bouwen. Vazet Creatie BV gaat 
er tien levensloopbestendige rijwonin-
gen realiseren, met een slaapkamer en  
douche op de begane grond. Ook wor-
den de huizen duurzaam door bijvoor-
beeld goede isolatie, een warmtepomp 
en zonnepanelen. De woningen hebben 

allemaal een tuin grenzend aan de al be-
staande wadi. Dichtbij de woningen wor-
den parkeerplaatsen aangelegd.

Afronding
Burgemeester en wethouders zijn te 
spreken over het plan van projectont-
wikkelaar Vazet. Wethouder Jan-Her-
man Scholten: “Het terrein heeft lange 
tijd braak gelegen en dat is zonde. Het 
is niet af, het ziet er niet mooi uit én ge-
meentelijke grond die braak blijft liggen 

levert niets op. Daarom ben ik blij met 
woningbouw op deze plek. Ook deze 
kant van de wijk Hassinkbrink komt 
daarmee tot een afronding. Dit gebied 
met de kantorenlocatie en de school 
gaat nu veel meer deel uitmaken van de 

bestaande wijk. Met mooie, duurzame, 
levensloopbestendige woningen.” De 
projectontwikkelaar informeerde afge-
lopen week de buurt nader tijdens een 
inloopbijeenkomst.

Openbare Bekendmakingen
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weg in de periode van week 4 t/m week 24, parkeer-
plaats bij de Jumbo, bekendgemaakt 9 januari 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.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Cafetaria, Broodjeszaak, Lunchroom De Vester, 

Z/19/012619

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.

BESTEMMINGSPLANNEN

ALBERT CUYPLAAN ONGENUMMERD
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente-
raad het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, parti-
ele herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ in de 
vergadering van 18 december 2019 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sec-
tie K, nummer 4306 en een gedeelte van het perceel 
met nummer 6503, gelegen aan de Albert Cuyplaan 
in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van een 
vrijstaande woning op deze percelen. Het identificatie-
nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1177-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellings-
besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 17 januari 2020 tot en met 27 februari 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 inzien > Haaksbergen dorp - 
woongebieden > Vastgesteld. Hier vindt u tevens een 
rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vast-
stellen van het bestemmingsplan kunnen belangheb-
benden gedurende bovengenoemde terinzagetermijn 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestem-

mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt 
heeft.

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest om een zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten 
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat 
in elk geval de naam en adres van de indiener, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan 
treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het 
bestemmingsplan niet. Een belanghebbende die be-
roep heeft ingesteld en die van mening is dat het be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ver-
zoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gege-
vens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet 

u aangeven welk spoedeisend belang er is om het be-
stemmingsplan niet in werking te laten treden. Indien 
gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestem-
mingsplan in werking op het moment dat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel 
het indienen van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

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


