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Anne Frank-bomen geplant in Ahaus en Haaksbergen

De burgemeesters Voss en Welten tijdens het planten op de begraafplaats aan de 
Enschedesestraat.
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Op de dag dat het exact 75 jaar geleden was dat concentratiekamp Auschwitz 
werd bevrijd door de geallieerden, plantten de burgemeesters Karola Voss 
(Ahaus) en Rob Welten (Haaksbergen) twee zogeheten Anne Frank-bomen. 
Maandagochtend om 10.00 uur in Ahaus bij het fraaie slot in het centrum van 
de stad. Anderhalf uur later op de begraafplaats aan de Enschedesestraat in 
Haaksbergen.

In Haaksbergen speelden de violisten 
Lynn Vis en Amber Lankheet tijdens het 
planten muziek uit de film Schindler´s 
List. Zij deden dat namens de Stichting 
Muziekonderwijs Haaksbergen. Bram en 
Jordy, leerlingen van Het Assink lyceum, 
lazen voor uit het beroemde dagboek 
van Anne Frank. Beide burgemeesters 
benadrukten het belang van het nooit 
vergeten van de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog.

De twee kastanjebomen in Ahaus en 
Haaksbergen zijn zaailingen van de be-

roemde boom waar Anne Frank in haar 
dagboek over schreef. De boom stond 
in de achtertuin van het Achterhuis in 
Amsterdam en werd symbool voor het 
verlangen naar vrijheid. In 2010 waaide 
de boom om. Zaailingen van de Anne 
Frank-boom zijn inmiddels over de hele 
wereld verspreid, zoals in New York, 
Jeruzalem en Parijs. En nu dus ook in 
Ahaus en Haaksbergen.

Het planten van de boom in Haaksbergen 
werd mede mogelijk gemaakt door Uzin Utz 
Nederland en Hoveniersbedrijf Hartman.

Preventief toezicht dwingt gemeente tot hand op de knip
Halverwege december legde de provincie Overijssel de gemeente Haaksbergen 
preventief toezicht op. Concreet betekent dit dat de gemeente geen geld meer 
kan uitgeven aan nieuwe dingen zonder dat de provincie daar toestemming 
voor geeft. Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen om ook in de 
praktijk de hand beter op de knip te houden. Het college heeft bovendien op-
dracht gegeven tot het maken van een financieel herstelplan.

Als gevolg van het opgelegde preventief 
toezicht geldt per direct een zogeheten 
bestedingenstop. Met andere woorden: 
er mag geen geld meer uitgegeven wor-
den. Tenzij. Want uiteraard zijn er uitzon-
deringen. De gemeente heeft nu een-
maal bepaalde taken die wél gedaan 

moeten worden. En die kosten geld. Alle 
noodzakelijke uitgaven worden beoor-
deeld en per lopend project wordt beke-
ken of het door kan gaan of stopgezet 
moet worden. Ook is er per direct sprake 
van een vacaturestop.

Financieel herstel
Behalve de hand nog beter op de knip, 
gaat de gemeente de komende maan-
den flink aan de slag met het maken 
van een financieel herstelplan. “Daar 
gaan we ons volledig op richten”, aldus 
een vastberaden wethouder Financiën  
Louis Koopman. “Om als gemeente 
weer financieel gezond te worden, moe-
ten we nu eenmaal stevige keuzes ma-
ken. Dat zullen geen halve maatregelen 
zijn, maar keuzes waarvan we de gevol-
gen allemaal gaan merken.”

Sluitende begroting als doel
Om de gemeente niet ‘op slot te zetten’ 

heeft de provincie besloten dat de ge-
meente maximaal 6/12 deel van de Be-
groting 2019 mag uitgeven. Dit tot het 
moment dat de Begroting 2020 goed-
gekeurd wordt door de provincie. Een 
financieel herstelplan moet na verloop 
van tijd zorgen voor een sluitende be-
groting en een sluitend meerjarenper-
spectief met een reëel evenwicht. Ook 
moet de vermogenspositie in overeen-
stemming komen met mogelijke risico’s. 
Vóór juli 2020 moet een nieuwe Begro-
ting 2020 (financieel herstelplan) zijn 
vastgesteld.

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. 

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

Bedrijven gezocht voor ‘Banenmarkt Samen Doen!’

De Banenmarkt van vorig jaar trok maar liefst 150 geïnteresseerde werkzoekenden. 

Na het succes van vorig jaar organi-
seert Werkplein Twente in samenwer-
king met de gemeente Haaksbergen 
voor de tweede keer de ‘Banenmarkt 
Samen Doen!’ De Banenmarkt, waar 
plaatselijke werkgevers en regiona-
le werkzoekenden elkaar ontmoeten, 
wordt gehouden op woensdagmiddag 
8 april in het Haaksbergse gemeen-
tehuis. Bedrijven kunnen zich nu aan-
melden voor deelname!

De organisatie zoekt werkgevers uit ver-
schillende branches die personeel kun-
nen gebruiken. De werkgevers kunnen 
laten zien wat ze te bieden hebben. Tij-
dens de beurs kunnen ze op een laag-
drempelige manier in contact komen met 
werkzoekenden met verschillende ach-
tergronden, kennis en ervaring. Werk-
gevers die interesse of vragen hebben 

kunnen contact opnemen met de advi-
seurs van Werkplein Twente, Henk-Jan 

Oldenhof en Esther Nijland. Dat kan via 
e.nijland@swb.nl of via 06 - 3941 1610.
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Werk aan de balie
Het systeem waarmee Burgerza-
ken persoonsgegevens actueel 
houdt, wordt de komende weken 
vervangen. Om dit verantwoord te 
kunnen doen moet de publieks-
balie dicht op de vrijdagochten-
den 7 februari en 6 maart. U kunt 
dan geen aangiftes doen en geen 
reisdocumenten of rijbewijzen 
aanvragen of ophalen. De ande-
re afdelingen zijn wel gewoon be-
reikbaar en geopend. Kijk voor 
de overige openingstijden of 
het maken van een afspraak op  
www.haaksbergen.nl.

Iedere maandagochtend

Inloopspreekuur Werkplein Twente in Haaksbergen
Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Wil je gebruik maken van het netwerk 
van Werkplein Twente? Heb je behoefte aan een kruiwagen? Wil je meer infor-
matie over de lokale arbeidsmarkt? Heb je hulp nodig bij het solliciteren? Kom 
naar het inloopspreekuur van Werkplein Twente elke maandagochtend in het 
gemeentehuis.

Werkplein Twente heeft een groot lokaal 
én regionaal netwerk. Ze zetten dit graag 
voor jou in. Kom naar het wekelijkse in-

loopspreekuur (zonder afspraak) dat elke 
maandagochtend tussen 9.30 en 10.30 
uur wordt gehouden in het gemeentehuis 

(melden bij de receptie). Esther Nijland 
en Henk-Jan Oldenhof, adviseurs Werk-
plein Twente, gaan graag samen op zoek 
naar een baan die bij jou past.

Voorkom 
woninginbraak!
De afgelopen weken is er in 
Haaksbergen een aantal inbra-
ken gepleegd. Behalve voor 
materiële schade zorgt een 
woninginbraak ook voor een 
gevoel van onveiligheid. Inbre-
kers kiezen vaak huizen waar 
ze snel naar binnen kunnen. 
Hoe lastiger u het de inbreker 
maakt, hoe groter de kans dat 
hij uw huis overslaat. Een aan-
tal tips op een rij:

•  Zorg voor goede beveiliging 
van uw huis.

•  Laat een lamp aan als u een 
avondje weggaat.

•  Gaat u binnenkort op vakan-
tie? Zet dat dan vooral niet op 
social media.

•  Krijgt u vreemden aan de 
deur? Laat nooit zo maar  
onbekenden uw huis binnen.

•  Bel 112 als u verdachte  
activiteiten bij u in de buurt 
signaleert.

Kijk voor meer tips op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.
nl/woninginbraak.

Peppelman vertelt uit Moppereend

“Voorlezen is gewoon heel erg leuk”
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Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
was Antoon Peppelman ‘voorleeswet-
houder’ bij kinderopvang Columbus 
Junior Hassinkbrink. De peutergroep 
was één en al oor toen hij vertelde uit 
‘Moppereend’, het Prentenboek van 
het Jaar. Bij Columbus zaten zeven-
tien peuters te wachten op wethouder 
Peppelman, die gezellig aanschoof in 
de kring.

Voorlezen vanaf heel jonge leeftijd is 
goed voor de taalontwikkeling, zo heeft 
onderzoek uitgewezen. Maar het is ook 
gewoon heel leuk, weet Antoon Pep-
pelman. Met plezier leest hij voor aan 
zijn kleinkinderen of kijkt hij samen met 
hen plaatjes. In zijn eigen kindertijd was 
‘Opoe Zonneschijn’ favoriet. Met een 
brede glimlach droeg de wethouder een 
indrukwekkende reeks dichtregels voor 
uit ‘zijn’ verhaal. “Ja, er is best veel blij-
ven hangen.”

Met ‘Moppereend’ hadden de kinderen 
eerder die week al kennis gemaakt. Een 
alsmaar chagrijniger wordende eend, 

die met zijn gemekker ook de sfeer voor 
zijn mededieren verpest. En alleen maar 
omdat zijn vijver is drooggevallen. Geen 
vrolijk verhaal zou je denken, maar het 
heeft gelukkig een verrassende afloop. 
Want als de inktzwarte wolk boven zijn 
hoofd uitbarst in een plensbui, dan is 

Moppereend helemaal in zijn sas. De 
regenboog die daarna verschijnt maakt 
alle dieren weer blij. Met z’n allen blie-
zen de peuters het verhaaltje uit. Vóór 
de wethouder vertrok, zong het kleine 
grut nog een liedje over Moppereend. 
En toen was het tijd om te spelen.

Waar staat je 
gemeente
Vorig jaar deed de gemeente 
weer mee aan het onderzoek 
“Waar staat je gemeente”. 
Daarbij gaven bijna 600 inwo-
ners antwoord op vragen over 
woon- en leefklimaat en over 
de relatie tussen inwoners en 
gemeente. Ook de gemeen-
telijke dienstverlening en het 
thema zorg & welzijn waren 
onderwerp van het onderzoek. 
De resultaten van het onder-
zoek gebruikt de gemeente om 
verbeteringen door te voeren.

Op de bevraagde onderwerpen 
scoort de gemeente met cijfers 
tussen de 5,5 en 6,6 magere vol-
doendes. Hoewel de cijfers ver-
gelijkbaar zijn met de uitkomsten 
van het vorige onderzoek in 2017, 
ziet de gemeente voldoende aan-
leiding om te kijken waar verbe-
teringen mogelijk zijn. De onder-
vraagden konden ook een aantal 
open vragen beantwoorden. Een 
mogelijkheid waar veel inwoners 
gebruik van maakten.

De diverse opmerkingen en sug-
gesties worden zorgvuldig beke-
ken en waar nodig en mogelijk 
zullen ze leiden tot vervolgacties. 
Daarover op een later moment 
meer in dit GemeenteNieuws. De 
gemeente bedankt de inwoners 
die de moeite hebben genomen 
aan het onderzoek mee te wer-
ken van harte voor hun inspan-
ningen. De resultaten zijn terug 
te vinden op www.haaksbergen.
nl/wsjg.

De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschappelijk actief te blijven. 
Iedereen met vragen over welzijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblij-
vend binnenlopen of een afspraak maken. 

Noaberpoort

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken 
medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die 
u graag verder helpen. Kijk eens op www.noaberpoort.nl.

Thema-avond voor jonge mantelzorgers

Vrijwilligers gezocht!

Nieuwe ontmoetingsgroep voor senioren

Op maandag 17 februari van 19.30 tot 21.00 uur vindt in de 
Noaberpoort de eerste thema-avond plaats. Die gaat over 
jonge mantelzorgers. Luus Alberts is preventiewerker bij Me-
diant. Zij vertelt wat het is om jonge mantelzorger te zijn en  
Noaberpoort-medewerkers vertellen wat ze voor die doelgroep 

kunnen betekenen. Jonge mantelzorgers, ouders, zorgprofes-
sionals en leerkrachten zijn van harte welkom om mee te praten 
over dit thema. Aanmelden kan bij Denise Bijen of Gerda van 
der Velde, via telefoonnummer (053) 573 45 89 of per mail via 
d.bijen@noaberpoort.nl of g.vandervelde@noaberpoort.nl.

Op dit moment kunnen Haaksbergse ouderen deelnemen aan ontmoetingsac-
tiviteiten bij De Kappen en de Bon Boys. Tijdens deze ochtenden wordt samen 
koffie of theegedronken en zijn er gezamenlijke activiteiten. Er wordt afgeslo-
ten met een warme maaltijd. De ontmoetingsactiviteiten worden ontzettend 
goed bezocht en zitten bijna vol. Daarom is de afgelopen tijd gezocht naar een 
nieuwe locatie. En die is gevonden. 

In het voorjaar start een nieuwe groep bij 
De Bouwmeester aan de Vincentstraat 

in Haaksbergen. De gezamenlijke ruim-
te ‘De Jordaan’ is dan elke woensdag 

van 9.30 tot 13.15 uur beschikbaar voor 
senioren die het leuk vinden om andere 
mensen te ontmoeten. Voor deze groep 
zoekt de Noaberpoort nog vrijwilligers 
die het leuk vinden om te helpen. Er is 
van alles te doen. Denk aan het organi-
seren van beweegactiviteiten, helpen bij 
spelletjes of het bereiden van een maal-
tijd. Lijkt het u leuk om te helpen? Neem 
dan contact op met Ton Harmsen van 
de Noaberpoort, via 06 - 8354 6186 of 
t.harmsen@noaberpoort.nl.
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ALGEMEEN

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 1 februari 2020 halen de Bonifatiusschool 
en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 
7. Graag het papier in dozen of gebundeld aanbieden. 
Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten 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)
•  Buurserstraat 56, Z/20/015254, het plaatsen van 

een carport, aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 23 januari 
2020

•  Klaashuisstraat 19, Z/20/015282, het plaatsen van 
een dakkapel, aspect bouw, ingediend 24 januari 
2020

•  Oldenkotsedijk, kadastraal bekend onder sec-
tie S, nummer 547, Z/20/015258, het realiseren van 
een duurzame woning, aspect bouw, ingediend 24 
januari 2020

•  Wiedenbroeksingel 27, Z/20/015288, het kappen 
van één ruwe berk, aspect kappen, ingediend 27 ja-
nuari 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Morsinkhofweg 34, Z/20/015041, het bouwen van 

een schuur ter vervanging van bestaande schuur, 
aspect bouw

•  De Volmer 153, Z/19/014975, het plaatsen van een 
dakkapel, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 29 januari 
2020. Tegen bovengenoemde besluit(en) 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 
•  Bretelerveldweg ong. nabij nr. 10-12, Z/20/015285, 

het vervangen van een district station gas (gasdruk-
meet- en regelstation)

•  Munsterdijk ong. nabij nr. 16-16a, Z/20/015281, 
het vervangen van een district station gas (gasdruk-
meet- en regelstation)

•  Watermolenweg ong. nabij nr. 3-5, Z/20/015279, 
het vervangen van een district station gas (gasdruk-
meet- en regelstation)

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  BlankenburgerStraat Spektakel (28 maart 2020), 

Z/20/015283, Blankenburgerstraat, ingediend 26 ja-
nuari 2020

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

STOOKONTHEFFING
•  Albertsweg 2, Z/19/015008, het stoken van snoei-

hout (>10 m3) op 12 april 2020, bekendgemaakt 28 
januari 2020

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift  indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Openbare Bekendmakingen


