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GemeenteNieuws

Burgemeester Welten brengt gelukwensen en bloemen

Gerard en Loes Langevoor t 
zestig jaar  gehuwd

Foto: B
etty M

orsinkhof

Maandag 9 november was het precies 60 jaar geleden dat Gerard Langevoort (81) 
en Loes van Gorkom (79) ʻja’ zeiden tegen elkaar. Dat gebeurde in het stadhuis van 
hun toenmalige woonplaats Hilversum. Ze verheugden zich op de komst van bur-
gemeester Rob Welten, die het diamanten bruidspaar bezocht op hun trouwdag. 
Uiteraard mét een feestelijk bloemetje en de felicitaties van de gemeente.

Toen Gerard, verkoper in de houthandel, 
de rayons Noord, Oost en Duitsland onder 
zijn hoede kreeg, mocht zijn vrouw kiezen 
in welk dorp ze wilde wonen met hun ge-
zin. “Dat was in 1984. Het werd Haaksber-
gen, want daar voelde ik me meteen thuis”, 
vertelde Loes. Helemaal niemand kenden 
ze toen. Dat veranderde snel toen de brui-
degom, een groot voetballiefhebber, zich 
aansloot bij HSC. “ Ik werd clubscheids-
rechter. En coach van het tweede elft al, dat 
het eerste seizoen gelijk kampioen werd.”  
Dan kun je niet meer stuk. Hoewel… Dat 
hij overstapte naar Bon Boys was voor de 
groenwitten een tikje zuur. “Bij beide clubs 
heb ik een prachtige tijd gehad.”

Jarenlang leefde het stel in twee werel-
den. In Haaksbergen bouwden ze een 
vriendenkring op. Maar ook in Zuid-Span-
je, waar ze steevast overwinterden. “Met 
onze caravan op de camping, midden tus-
sen de Spanjaarden. We hebben Spaans 
leren spreken. Dat werd erg gewaardeerd.”  
Nog altijd hebben de Langevoorts het ge-
zellig met elkaar. Gerard gaf aan te bof-
fen met Loes als zorgzame echtgenote en 
moeder van hun drie kinderen. Nu haar ge-
zondheid te wensen overlaat zijn de rollen 
omgekeerd. “Hij zorgt elke ochtend voor 
het ontbijt. Heerlijk vind ik dat”, bekende 
de bruid.

Sportwethouder blij met lokaal sport- en beweegakkoord

“ Bewegen is belangrijk  voor jong en oud!”
Eerder dit jaar begon Tom van Veen als sportformateur bij de gemeente Haaksbergen. 
Zijn doel? Het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord, met als doel zoveel 
mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Vanwege de coronacrisis 
duurde het iets langer, maar het akkoord “Haaksbergen, natuurlijk in beweging”  ligt 
er. Inmiddels ondertekend door 23 Haaksbergse organisaties, waaronder sport- en 
beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, Eerste Lijnszorg Haaksbergen, Wijkracht 
en de gemeente. Sportwethouder Antoon Peppelman is blij dat het akkoord er nu ligt.

Samen met deze organisaties wil de ge-
meente Haaksbergen sport en bewegen 
voor iedereen toegankelijk laten zijn. Voor 
mensen mét en zónder beperking. Haaks-
bergen streeft  naar duurzame sportaccom-
modaties zonder belemmeringen, naar vi-
tale sport- en beweegaanbieders en een 
positieve sportcultuur. Bovendien vindt de 
gemeente het belangrijk dat Haaksberg-
se kinderen volop de kans krijgen om een 
sport te beoefenen en voldoende te bewe-
gen. “Bewegen is belangrijk voor jong en 
oud”, legt wethouder Peppelman uit. “Niet 
alleen omdat je er fit door blijft , maar ook 
vanwege het sociale aspect van sporten en 
bewegen. Sport brengt mensen in bewe-
ging en bij elkaar.”

Handtekeningen
Afspraken over dat streven van de gemeen-
te om sport en bewegen voor iedereen toe-
gankelijk te laten zijn staan nu in het lokaal 
sport- en beweegakkoord. De sportforma-
teur ging samen met de gemeente in ge-
sprek met verschillende lokale partners, 
zoals sportverenigingen, maatschappelij-
ke organisaties en onderwijsinstellingen, 
om te horen welke onderwerpen er leven 
en in het lokaal sport- en beweegakkoord 
opgenomen zouden moeten worden. Van-
wege corona duurde het proces iets langer 
dan gepland, maar uiteindelijk staan er een 
hoop handtekeningen onder het sport- en 
beweegakkoord. Daarmee verklaren de 
deelnemers dat ze gaan werken aan het be-
reiken van de ambities uit het akkoord.

Ondersteuning
In Haaksbergen is gekozen voor ambities 
op het vlak van vijf thema’s: inclusief spor-
ten en bewegen, duurzame sportinfra-
structuur, vitale sport- en beweegaanbie-
ders, positieve sportcultuur, en vaardig in 
bewegen. “Er gaat al veel goed in Haaks-
bergen”, weet wethouder Peppelman. “We 

 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. 

beginnen niet op nul. We hebben geweldige 
sportfaciliteiten en talrijke prachtige plan-
nen en initiatieven, zoals op de Greune en 
op Park Groot Scholtenhagen. Bovendien 
wordt er al heel goed samengewerkt tus-
sen onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, 
profit en non-profit. In het lokaal sport- en 
beweegakkoord hebben we afspraken ge-
maakt over wat er beter kan de komende 
periode. Een van de zaken die beter kan is 
de ondersteuning. De sportbonden stellen 
diverse trainingen en vormen van begelei-
ding ter beschikking aan het kader van lo-
kale sportaanbieders in Haaksbergen.”

Gezonde basis
Feitelijk is het lokaal sport- en beweegak-
koord een concreet actieplan gericht op het 
verbeteren van de samenwerking tussen 
alle partijen die in Haaksbergen met sport 
en bewegen te maken hebben. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de gezamenlijke orga-
nisatie van een sportdag op het Scholtenha-
genpark voor alle Haaksbergenaren volgen-
de zomer. “Dit sport- en beweegakkoord is 
niet van de gemeente”, legt Peppelman uit. 
“Het is van een lokale gelijkwaardige allian-
tie van sportclubs, maatschappelijke orga-
nisaties én van de gemeente. Samen leggen 
we een gezonde basis om de komende ja-
ren zoveel mogelijk inwoners met plezier te 
laten sporten en bewegen.”

Foto: Alexander Fianke
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’t Varck – Brammelo

Ondernemers naar de 
stembus over BIZ 
Op bedrijventerrein ’t Varck – Brammelo werken de ondernemers al bijna vijf jaar 
samen in een BIZ, een bedrijveninvesteringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied, 
waarin ondernemers met elkaar investeren in de kwaliteit en veiligheid van het 
bedrijventerrein. Daarvoor brengen ze de nodige f inanciële middelen bijeen. De 
termijn van de BIZ zit er eind dit jaar op. Daarom gaan de ondernemers binnenkort 
naar de denkbeeldige stembus. 

Het bestuur van Stichting Ondernemers-
fonds ’t Varck & Brammelo wil graag de BIZ 
verlengen met een volgende periode van 
vijf jaar. Daarover moet gestemd worden. 
Het bestuur heeft mogelijke toekomstige 
verbeteringen op het bedrijventerrein ge-
formuleerd in een meerjarenplan. Het col-
lege van Burgemeester & Wethouders is 
daarover positief, maar de ondernemers 
die de BIZ mogelijk maken hebben met het 
uitbrengen van hun stem over verlenging 
van de BIZ het laatste woord.

De BIZ-verbeteringen zijn aanvullend op de 
reguliere gemeentelijke activiteiten. De af-
gelopen jaren is er bijvoorbeeld betere ca-
merabeveiling aangebracht, zijn AED’s op-

gehangen, waren er meer veegrondes dan 
normaal en is een openbedrijvendag geor-
ganiseerd. De afgelopen jaren was er een 
goede samenwerking met de gemeente. 
De gemeenteraad heeft om een nieuwe BIZ 
mogelijk te maken recentelijk alvast een be-
nodigde verordening vastgesteld. Zo kan de 
BIZ direct van start als de meerderheid van 
de ondernemers op het bedrijventerrein 
positief is. De stemming vindt plaats tussen 
2 en 18 november. De ondernemers ontvan-
gen daarover schriftelijk bericht.

Op www.haaksbergen.nl/stemronde is meer 
informatie te vinden, waaronder het Meerja-
renbeleidsplan 2021 – 2025 en een flyer met 
doel en activiteiten van de afgelopen jaren.

Onderzoek begrijpelijke brieven

Help onze stagiaire 
afstuderen

Dag van de Mantelzorg

Trots op alle Haaksbergse mantelzorgers

Met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheid vragen wij wederom uw 
aandacht voor het volgende. Misschien heeft  u ooit een brief van de gemeen-
te gehad die u na drie keer lezen nog steeds niet snapte. Onze stagiaire Agnes 
neemt daarom onze brieven onder de loep. Om af te kunnen studeren heeft 
ze uw hulp nodig!

Agnes wil namelijk weten of u onze 
brieven makkelijk te begrijpen vindt. 
Hiervoor heeft ze een vragenlijst ge-
maakt. Meedoen kan makkelijk vanaf 
de bank, want de vragenlijst kan name-
lijk online ingevuld worden via www.

haaksbergen.nl/brieven. Het invullen 
duurt ongeveer tien tot vijftien minu-
ten. Wanneer u meedoet maakt u kans 
op een bol.com-cadeaukaart van 25 
euro of 2500 Sterpunten!

Op dinsdag 10 november was het in heel Nederland de Dag van de Mantelzorg. Op 
deze dag laten we zien dat heel Nederland mantelzorgers waardeer t. Dat doen we 
óók in Haaksbergen, zeker ook in dit bijzondere jaar. De Dag van de Mantelzorg 
was dit jaar even anders, maar de gemeente Haaksbergen en Wijkracht hebben 
toch iets bedacht om mantelzorgers te laten weten dat hun inzet bijzonder wordt 
gewaardeerd.

Het coronavirus raakt iedereen, maar 
mantelzorgers in het bijzonder. Denk aan 
dagbesteding die is gestopt, bezoek dat 
niet meer kan komen of een ontspannend 
uitje dat niet kan doorgaan. “Alle reden 
voor een groot applaus van onze kant aan 
alle Haaksbergse mantelzorgers”, geeft 
wethouder Samenleving Antoon Pep-
pelman aan. “We zijn trots op de manier 

waarop zij, ook in deze moeilijke tijd, met 
de zorg voor hun naasten omgaan.”   Daar-
om ontvangt elke bij de gemeente Haaks-
bergen geregistreerde mantelzorger een 
blijk van waardering in de vorm van een 
Sterpuntenpas.

Iets lekkers
Elk jaar worden mantelzorgers tijdens de 

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantel-
zorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schul-
den of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken mede-

werkers van meerdere organisaties onder één dak sa-
men. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Dag van de Mantelzorg in het zonnetje 
gezet. “Vanwege het coronavirus kunnen 
we elkaar helaas niet ontmoeten”, vertelt 
mantelzorgconsulent Gerda van der Vel-
de. “Samen met Wijkracht hebben we een 
extraatje bedacht. Om voor een ander te 
kunnen zorgen, is het ook belangrijk om 
voor jezelf te zorgen.”  Als extraatje mogen 
mantelzorgers bij groente- en fruitspeci-
alist Breukers heerlijke vitamines opha-
len óf bij kwaliteitsslagerij Broekhuis een 
overheerlijk stamppotbuffetje. Ook aan 
de jonge mantelzorgers is gedacht. Zij mo-
gen, uiteraard als het weer kan, een dag 
zwemmen bij zwembad De Wilder. “We ho-
pen dat het in de smaak valt”, aldus Gerda.

Mantelzorgondersteuning
In Haaksbergen zijn een heleboel man-
telzorgers. De gemeente heeft beleid ont-
wikkeld om mantelzorgers te ondersteu-
nen en de Noaberpoort ingezet om men-
sen zo nodig te helpen. Niet alle mantel-
zorgers zijn bekend bij de Noaberpoort. 
“Graag komen we ook met deze men-
sen in contact”, geeft Gerda van der Vel-
de aan. “ Ik vertel ze graag meer over de 
ondersteuning die wij bieden.”  Heeft u 
vragen over mantelzorgondersteuning 
of wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Gerda van der Velde. Dat kan per 
mail via g.vandervelde@noaberpoort.nl 
of bel naar (053) 573 45 89. Of kijk voor 
meer informatie op www.noaberpoort.
nl/mantelzorg.
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   Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 14 november kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 14 november haalt basisschool 
Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden. Het oud papier 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 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 schrifte-
lijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. Voor mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via bovenstaand 
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.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Goorsestraat 11, Z/20/017053, het ver-
bouwen van woningen tot praktijkruim-
te, aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 21 
augustus 2020, de nieuwe uiterste beslis-
datum wordt 20 december 2020

•  Hoeve Oost ,  kavel 37,  kadastraal be-
kend onder sectie B,  nummer 2421 
(Esse 10), Z/20/017233, het bouwen van 
een woonhuis, aspect bouw, ingediend 
11 september 2020, de nieuwe uiterste 
beslistermijn wordt 28 december 2020

•  Hoeve Oost ,  kavel 38,  kadastraal be-
kend onder sectie B,  nummer 2416 
(Esse 8), Z/20/017234, het bouwen van 
een woonhuis, aspect bouw, ingediend 
11 september 2020, de nieuwe uiterste 
beslistermijn wordt 28 december 2020

•  Kalter 1, Z/20/017035, het verbouwen/
uitbreiden van de slagerij, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening, ingediend 20 augustus 
2020, de nieuwe uiterste beslisdatum 
wordt 23 december 2020

•  Parallelweg, sectie K,  nummer 7394, 
het bouwen van een kantoor en apparte-
menten, aspect bouw, ingediend 21 au-
gustus 2020, de nieuwe uiterste beslis-
termijn wordt 28 december 2020

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

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Industr iestraat 63, Z/20/017552, het 
aanpassen van de gevel, aspect bouw en 

handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 12 november 2020 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en monde-
ling zienswijzen worden ingebracht. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Het Meuke 3, Z/20/017491, het plaatsen 
van een kozijn in de voorgevel, aspect 
bouw

•  Spoorstraat 67, Z/20/017229, het plaat-
sen van handelsreclame, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
11 november 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Klaashuisstraat 62-70, Z/20/015723, 
voor een agrarisch bedrijf, aspect milieu, 
(zaaknummer advies, Omgevingsdienst 
Twente: HZ_WABO-2019-3079) fase 1.

Met ingang van 12 november 2020 kan bin-
nen zes weken beroep/verzoek om voor-
lopige voorziening worden ingesteld. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Goorsestraat 2, Z/20/017719, voor het 
realiseren van een kantoor

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

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•  Scholtenhagenweg 29a, Z/20/017581, 
voor het lozen van vethoudend afvalwa-
ter zonder vetafscheider en slibvangput 
op het vuilwaterriool bij de bereiding van 
voedingsmiddelen (bekendgemaakt d.d. 
10 november 2020).

Besluit ligt vanaf 10 november 2020 ter in-
zage in het gemeentehuis. Tegen bovenge-
noemde dit besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indie-
nen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe on-
der de kop Algemeen.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  ’t Kippeboertje, Z/20/017622, voor de 
verkoop van kipproducten op de par-

keerplaats van de Plus in de Veldmaat
•  V.M. Dao, Z/20/017597, voor de verkoop 
van loempia’s en Vietnamese snacks, 
Haaksbergen dorp/Markt

•  Q. Tahir, Z/20/017698, voor de verkoop 
van Turkse etenswaar op de parkeer-
plaats van de Trefkoel in Buurse en aan 
de Textielstraat 2a in Haaksbergen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
3 november 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.

KENNISGEVING BESLUIT OP 
EEN AANVRAAG VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING WABO 
INDUSTRIESTRAAT 3 TE HAAKSBERGEN
De Provincie Overijssel heeft op 8 februari 
2019 een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning ontvangen voor de locatie Indus-
triestraat 3 in Haaksbergen. Gedeputeerde 
Staten van Overijssel hebben besloten de 
omgevingsvergunning te verlenen. De uit-
gebreide voorbereidingsprocedure is van 
toepassing. In verband met het onderdeel 
afwijken van het bestemmingsplan heeft 
de gemeenteraad van Haaksbergen op 30 
september 2020 een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) afgegeven.

De aanvraag, het besluit en de bijbehoren-
de stukken (incl. vvgb) liggen vanaf 11 no-
vember 2020 zes weken ter inzage bij de 
provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te 
Zwolle en de Omgevingsdienst Twente, Ha-
ven Zuidzijde 30 in Almelo. Wanneer u de 
documenten in het provinciehuis wilt inzien 
dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U 
kunt hiervoor telefoonnummer (038) 499 88 
99 bellen. Mocht u de stukken bij de Omge-
vingsdienst Twente willen inzien dan kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de heer 
D. Broer, telefoonnummer (0546) 749 500. 
Desgewenst kunt u de documenten digitaal 
toegestuurd krijgen. In verband met de pro-
cedure voor afwijken van het bestemmings-
plan wordt het besluit ook gepubliceerd op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.9923.Vergunning2020002-va01. In het 
besluit kunt u lezen over de mogelijkheid 
voor belanghebbenden voor het instellen 
van beroep. Nadere inlichtingen: Omge-
vingsdienst Twente, (0546) 749 500.

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


