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Deze week:     Opknapbeurt groenstrook langs spoor     -     Werkzaamheden aan energiestations    -     Noaberpoort

Handen ineengeslagen

Nordwick en Roerink presenteren gezamenlijk centrumplan 
Haaksbergen wil een levendiger cen-
trum. Daarbij hoort natuurlijk ook een 
mooie bestemming voor wat het ‘gat 
in de markt’ wordt genoemd. De invul-
ling van dat gat komt een belangrijke 
stap dichterbij. Projectontwikkelaars 
Nordwick en Roerink hebben namelijk 
met elkaar een plan ontwikkeld dat 
kan rekenen op de steun van het colle-
ge. Hoewel het plan nog niet volledig 
is uitgewerkt informeerde het college 
op 15 januari al wel de raadscommis-
sie. Ook vroegen burgemeester en 
wethouders omwonenden en centrum- 
ondernemers tijdens een bijeenkomst 
om met ideeën te komen voor de ver-
dere uitwerking van het plan.

Het plan van ontwikkelaars Nordwick en 
Ben Roerink gaat uit van appartemen-
ten en winkel- of horeca-ruimte aan de 
kant van de Markt en een supermarkt 
aan de achterzijde. Er wordt onderzocht 
of er belangstelling is onder bestaande 
supermarkten in Haaksbergen voor ver-
huizing naar dit gebouw. Dat is conform 
eerder door de gemeenteraad vastge-
steld beleid. Het complex krijgt een on-
dergrondse parkeergarage voor bewo-
ners van de appartementen en super-
marktbezoekers. Het grasveld aan de 
Hibbertstraat, het voormalige terrein De 
Bron, maakt ook deel uit van het plan. 
Hier komen appartementen en boven-
grondse parkeerplekken. 
 
Groen in dorpshart
De gemeente heeft de ontwikkelaars 
eerder dit jaar gevraagd met elkaar om 
tafel te gaan om samenwerking te on-

derzoeken. Nordwick en Roerink pakten 
de handschoen op en schakelden in een 
later stadium weer de gemeente in voor 
adviezen over de ruimtelijke invulling. De 
gemeente wil, behalve een levendig cen-
trum, ook meer groen in het dorpshart. 
Daarom komt er aan de Markt naast het 
huidige ‘gat’ een openbaar park, waar 
bezoekers kunnen verpozen tijdens een 
bezoek aan het centrum. Ook de appar-
tementen aan de Hibbertstraat worden 
omringd door openbaar groen.

Zo veel mogelijk draagvlak
De verantwoordelijk wethouders, Schol-
ten en Koopman, zijn blij met het plan 

dat er nu ligt. Jan-Herman Scholten: 
“Het is nadrukkelijk nog wel een con-
cept plan. We vinden het belangrijk om 
belangstellenden vroegtijdig te informe-
ren. En misschien hebben omwonenden 
en centrumondernemers bij voorbaat al 
opmerkingen die we kunnen gebruiken 
voor de uitwerking. We kunnen niet aan 
álle wensen voldoen natuurlijk, maar la-
ten we dat op zijn minst proberen. Zodat 
het plan kan rekenen op zo veel mogelijk 
draagvlak.”

Neuzen dezelfde kant op
Het conceptplan wordt verder uitge-
werkt en doorgerekend aan de hand van 

Afscheidsreceptie Hans Leppink
Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. Besluiten zijn 
daarnaast opvraagbaar bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis.

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

Sinds jaar en dag is Haaksbergenaar 
Hans Leppink hét gezicht van het ge-
meentelijk team publiekszaken. Hans 
is bijna 48 jaar werkzaam geweest bij 
de gemeente Haaksbergen, waarvan 
de laatste jaren als senior medewer-
ker publiekszaken. Elke bezoeker van 
het gemeentehuis die de afgelopen 
jaren bij de balie moest zijn, werd 
dikwijls geholpen door de altijd vrien-
delijke en klantgerichte Leppink.

“De meeste mensen kennen mij van het 
klantcontact aan de balie in het verle-
den”, vertelt Hans. “Later zijn we meer 
op afspraak gaan werken en zat ik vaak 
met mensen om tafel voor allerlei ver-
schillende zaken. Of het nou ging over 
begraven, het erkennen van kinderen, 
ondertrouw, huwelijken of partner-
schappen. Ik heb altijd mijn best ge-
daan inwoners zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.” Ook was Hans de drij-
vende kracht achter onder meer de na-
turalisatieceremonies, alle dienstverle-

ning rond vreemdelingenzaken en tallo-
ze verkiezingen.

De hand schudden
Na al die jaren dienstverlening gaat 
Hans Leppink binnenkort met pensioen. 

Iedereen die hem persoonlijk de hand 
wil schudden is op donderdag 30 janua-
ri van harte welkom om vanaf 16.00 uur 
langs te komen in het atrium van het ge-
meentehuis. Dan vindt namelijk zijn wel-
verdiende afscheidsreceptie plaats.

de opmerkingen die gemaakt worden. 
Vervolgens moet er nog een bestem-
mingsplanwijziging plaatsvinden. Ben 
Roerink is tevreden met de tot dusver 
gezette stappen. “Als echte Haaksber-
genaar wil ik natuurlijk een gezellig en 
levendig centrum. Daar doen we met el-
kaar ontzettend ons best voor.” Dit be-
aamt Bart Kienhuis van Nordwick: “Alle 
partijen hebben de neuzen dezelfde 
kant op staan. Dat moeten we zo hou-
den. Daarom gaan we ook de komen-
de tijd in gesprek met de verschillende 
belanghebbenden.”

Een presentatie over het Marktplan 
met meerdere impressies is te zien 
op de website www.haaksbergen.nl/
presentatie-marktplan.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 23 januari kunt u oud papier brengen bij 
VV Buurse en St. Bonifaciusschool (Hoeve). Dagelijks 
kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Ho-
nesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen 
met de afdeling Buurtonderhoud van Twente Milieu, via 
telefoonnummer 088 - 053 02 75.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 23 januari halen school De Kameleon 
en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamel-
gebieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s morgens 
voor 8.30 uur in dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

TWEEDEHANDS GOEDEREN

VV Hoeve Vooruit
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u 
elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 
12.00 uur brengen naar VV Hoeve Vooruit bij gemeen-
schapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ij-
zer kunt u elke dag brengen naar de container die daar 
staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 
357 55 37. 

Hervormde Gemeente
Op donderdag 6 februari halen vrijwilligers van de Her-
vormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan 
huis op. Voor het ophalen hiervan en informatie kunt u 
bellen naar (053) 572 43 79.

ALGEMEEN

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 27 januari 2020 behandelt de Commissie 
bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaar-
schriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.
•  14.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot 

het afwijzen van een aanvraag voor individuele 
inkomenstoeslag

•  14.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot 
het afwijzen van een aanvraag voor individuele 
inkomenstoeslag

•  15.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het 
afwijzen van een aanvraag voor individuele voorzie-
ningen op grond van de Jeugdwet in de vorm van 
een persoonsgebonden budget

•  15.45 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het 

afwijzen van een handhavingsverzoek tegen twee 
vergunningsvrije bouwwerken op een perceel aan 
de Wagnerstraat.

De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter ge-
sloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet 
iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informa-
tie over de hoorzittingen kunt u contact opnemen met 
Juridische Zaken, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

PARKEERVAK
Het college heeft besloten om in de Bonifatiushof een 
parkeervak aan te wijzen uitsluitend bestemd voor het 
opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van 
het bord E08 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onder-
bord ‘opladen elektrische voertuigen’.

VERPLAATSEN 
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS
Door uitbreiding van de aanliggende supermarkt en 
het samenvoegen van het parkeerterrein komt de uitrit 
van het parkeerterrein op de huidige voetgangersover-
steekplaats uit. Dat is niet wenselijk. Voorgesteld wordt 
de huidige zebramarkering 4 meter te verplaatsen rich-
ting Blankenburgerstraat zodat een gelijkwaardige 
oversteekplaats behouden blijft. Tot en met 5 maart 
2020 kunt uw gemotiveerd bezwaar indienen.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, vergunningen 

Opknapbeurt 
groenstrook langs spoor
Vanaf week vier start het bedrijf Sweco, in opdracht van de gemeente, met 
de herinrichting van de groenstrook langs het spoor bij de Mozartstraat. De 
strook is afgelopen jaren nogal dicht gegroeid en verrommeld. Maar over een 
maand of twee moet de aanblik totaal anders zijn. Open en netjes.

Gevolgen voor verlichting

Werkzaamheden aan 
energiestations 

In oktober werden omwonenden geïn-
formeerd over de plannen tijdens een 
inloopavond. Daar konden ze gelijk hun 
wensen aangeven. De plannenmakers 
hebben vervolgens geprobeerd met zo 
veel mogelijk wensenlijstjes rekening te 
houden. Het eindresultaat is een meer 
overzichtelijke en open groenstrook. 

Wilde bloemen
Dichte struiken worden weggehaald of 
flink gesnoeid en enkele bomen verwij-
derd. Daar komen nieuwe struiken en 

bomen voor in de plaats. Het groen krijgt 
kleur door wilde bloemen. Niet alleen 
mooi, ook functioneel. Want wilde bloe-
men zijn in trek bij insecten en die vor-
men op hun beurt weer een bedreiging 
voor de eikenprocessierups op de eiken 
in de buurt. Voor opvang van oppervlak-
tewater legt Sweco een wadi aan. Me-
dio april moet het werk gedaan zijn. De 
gemeente hoopt dat de nieuwe groen-
strook voorbijgangers straks stimuleert 
om de boel netjes te houden.

Als binnenkort de openbare verlichting iets anders doet dan u gewend 
bent, dan moet u niet raar opkijken. Enexis gaat namelijk bezig met het 
vervangen van verouderde apparatuur in energiestations, die slimmer en 
veiliger worden. Daarmee krijgen gemeenten de mogelijkheid om de lan-
taarnpalen te laten branden als het nodig. Dus het licht gaat dan alleen 
aan wanneer het donker wordt en schakelt ook automatisch uit wanneer 
het niet meer nodig is.

Het kan bést zijn dat de komende tijd 
lantaarnpalen in de ene helft van een 
straat al branden, terwijl de andere 
kant van de straat nog donker is. Of 
dat de verlichting op een wat ander 
tijdstip aan-  of uitgaat. Tijdelijke ge-
volgen die te maken hebben met het 
vervangen van de apparatuur door 

Enexis. Het aanpassen van de ener-
giestations duurt naar verwachting 
een maand of drie. Behalve in Haaks-
bergen voert Enexis deze operatie 
ook in andere gemeenten uit. Ge-
meenten kunnen vervolgens beslis-
sen om langzamerhand over te gaan 
op meer intelligente lantaarns.

Noaberpoort

Alzheimer Café Haaksbergen 
Op donderdag 30 januari vindt in Café De Oude Molen aan de Fazantstraat weer 
het Alzheimer Café Haaksbergen plaats. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend en het 
programma start om 19.15 uur. Koffie of thee is gratis, maar een vrije gift is welkom. 
Tijdens deze avond is Marcellino Bogers te gast. Hij was in het verleden onder meer 
verpleegkundige en cabaretier. Hij schreef een boek over het toepassen humor bij 
dementie.

De raad vergadertFietsles voor volwassenen
Taalhuis Haaksbergen start in maart weer met fietslessen voor volwassenen. In 
8 tot 10 lessen leren deelnemers onder meer hoe ze op en af moeten stappen, 
hoe ze moeten remmen en de belangrijkste verkeersregels. De eerste fietsles is 
donderdag 5 maart van 13.30 tot 14.30 uur op het parkeerterrein bij sporthal De 
Els. Deelname kost 10 euro, inclusief gebruik van een lesfiets. Neem voor meer 
informatie of aanmelden contact op met Kim Bos van het Taalhuis Haaksber-
gen, via telefoonnummer 06 - 2185 1782 of per mail via k.bos@noaberpoort.nl. 

Raadskader

Op woensdag 29 januari vergadert de 
gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De vol-
gende stukken staan deze avond op de 
agenda:

Bespreekstukken
•  Benoemen en beëdigen van een 

lid van de rekenkamercommissie 
Haaksbergen

•  Behandelen jaarverslag 2019 van de 
rekenkamercommissie Haaksbergen

•  Vaststellen bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening Oude Boekeloseweg 95, 97 
en 97a’

•  Vaststellen startnota Regionale Ener-
gie Strategie Twente

Hamerstukken
•  Vaststellen eerste wijziging Veror-

dening onroerende-zaakbelastingen 
2020 

•  Toepassen coördinatieregeling zoals 
neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening ten behoeve 
van de ontwikkeling locatie Deelge-
bied 1, Hassinkborgh

Daarnaast is er deze avond een presen-
tatie van het plan van aanpak van het fi-
nancieel herstelplan.

Live meekijken en -luisteren
U bent van harte welkom om de raads-
vergadering bij te wonen. Ook kunt u de 
vergadering online live meekijken en 
-luisteren. Dat kan via een livestream op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl.

Openbare Bekendmakingen
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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) 
•  Het Meuke 7, Z/20/015196, het plaatsen van een 

dakkapel, aspect bouw, ingediend 18 januari 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•  Brammeloweg 12, Z/19/014444, het bouwen van 

een vrijstaande woning met garage, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Klaproos 33c, Z/19/014262, het bouwen van een 
schuur, veranda en kelder, aspect bouw en hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Langenbergweg 13 Z, Z/19/015003, het kappen 
van één eik, aspect kappen

•  Leemdijk 6a, Z/19/014094, het realiseren van een 
Bed & Breakfast, aspect bouw

•  Nieuwe Bleek 1, Z/19/014560, het bouwen van 
een aanbouw aan de zijkant van de woning, aspect 
bouw

•  De Noor 45c, Z/19/014384, het bouwen van een 
vrijstaande woning, aspect bouw en inrit/uitweg

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 22 janua-
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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
Hengelosestraat 196, Z/20/015171, voor het wijzi-
gen van dieraantallen en voor het realiseren van een 
melktap
•  Morgensterweg 31, Z/20/015194, een activiteiten-

besluit voor het bewerken van hout ten behoeve van 
werk op andere locaties

•  Porikweg 5, Z/20/015069, het verbouwen van een 
verkoop- en opslagruimte, het minder houden van 
vleesvarkens en het houden van scharrelvarkens

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of be-
roep open.

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN 
SLOOPAFVAL
•  Industriestraat 26, Z/20/015146

De breekwerkzaamheden vinden plaats in de periode 
tot en met 28 februari, gedurende 3 werkdagen. Tegen 

deze melding staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Feest (6, 7 en 14 maart 2020), Z/20/015118, in voor-

malig HEMA-pand aan de markt, ingediend 14 janu-
ari 2020

•  Kofferbakmarkt (4 april 2020, 2 mei 2020, 6,13,27 
juni 2020, 4,11,18,25 juli 2020, 1,8,15,22,29 augus-
tus 2020), Z/20/015182, Alsteedseweg 64, inge-
diend 16 januari 2020

•  Lente in de Schaapskooi (3 april 2020) Z/20/015162, 
Schapendrift 11

•  Paasvuur Langelo Honesch (12 april 2020), 
Z/20/015197, weiland hoek Oostendorperweg en 
Oldenkotsedijk, ingediend 20 januari 2020

•  Pluimveetentoonstelling (6 t/m 8 november 2020), 
Z/20/015181, sporthal de Bouwmeester, inge-
diend 16 januari 2020

•  Stermars in kader van 75 jaar bevrijding (5 april 
2020), Z/20/015136, start route Mr. Eenhuisstraat, 
ingediend 15 januari 2020

•  Toeristische markt, vlooienmarkt en braderie (15 
maart 2020, 13 april 2020, 10,31 mei 2020, 1,14 juni 
2020, 12 juli 2020, 9,23 augustus 2020, 13 septem-
ber 2020, 11 oktober 2020, 8,22 november 2020), 
Z/20/015184, Alsteedseweg 64, ingediend 16 janu-
ari 2020

•  Verkopen vanaf de vrachtwagen (21,22 maart 
2020, 20,21 juni 2020, 19,20 september 2020), 
Z/20/015183, Alsteedseweg 64, ingediend 16 janu-
ari 2020

•  Wedstrijden LR & PC de Sterruiters (30,31 mei 
2020, 13,14 juni 2020, 18-20 september 2020), 
Z/20/015213, Onlandsweg 2, ingediend 20 januari 
2020

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


