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Rob Welten beste bestuurder  van Twente

Foto: Alexander Fianke

Aan het einde van dit kalenderjaar heeft  De Roskam burgemeester Rob Welten ver-
kozen tot beste bestuurder van Twente. Volgens het onafhankelijke weekblad heeft  
de Haaksbergse burgervader deze uitverkiezing te danken aan het redden van 
Haaksbergen als een zelfstandige gemeente. “Althans voorlopig, want het f inanci-
eel-bestuurlijke ijs is nog dun”, plaatst het juryrapport van De Roskam meteen een 
kritische kanttekening.

Rob  Welten  reageerde  op  oudejaarsdag 
met  gepaste  trots.  “Uiteraard  is  het  heel 
mooi dat mijn werk in Haaksbergen wordt 
gewaardeerd. Ik voel me dan ook zeker ver-
eerd”,  aldus Welten. Maar  de  burgemees-
ter  nuanceerde  zijn  uitverkiezing door De 
Roskam wel onmiddellijk. “Het is geen ver-
dienste  van mij  als  individu. We doen het 
toch écht samen in Haaksbergen. Ik zie dit 

als een steuntje in de rug voor waar we met 
elkaar  mee  bezig  zijn.  Met  de  gemeente-
raad,  het  college  van  B&W,  de  ambtelijke 
organisatie  én  de  Haaksbergse  samenle-
ving.  En het  is  zeker mooi nieuws  in deze 
coronatijd. Dat staat buiten kijf. Het is voor 
de buitenwereld niet onopgemerkt geble-
ven waar we hier in Haaksbergen mee be-
zig zijn.”

Samen de schouders eronder
Welten  sluit  zich  overigens  van  harte  aan 
bij  de  kritische  woorden  die  óók  door-
klinken in De Roskam. “Het ijs is inderdaad 
dun”, geeft   Welten toe. “We hebben mooie 
stappen gezet.  Stappen op weg naar her-
stel. We werken vooral aan herstel van ver-
trouwen en verbinding met de Haaksberg-
se samenleving. Daar is de focus op gericht. 
Daarvoor is wel nodig dat de basis op orde 
is,  zoals  financieel  herstel  en  een  stabie-
le en veerkrachtige organisatie. De mooie 
stappen die we gezet hebben  in 2020 wa-
ren alleen mogelijk doordat we er in Haaks-
bergen samen de schouders onder zetten. 
Dáár ben ik écht trots op!”
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College en Keender willen nieuwe school op plek Dr.  Ar iëns
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Het college van B&W en Stichting 
Keender wijzen in goed overleg met el-
kaar de plek waar basisschool Dr. Ariëns 
is gevestigd aan als beste locatie voor 
een nieuw schoolgebouw voor de beoog-
de fusieschool Holthuizen en Dr. Ariëns. 
Aan de keuze voor de plek is recent een 
locatieonderzoek voorafgegaan. Uit dat 
onderzoek blijkt dat meer ruimte no-
dig is voor de nieuwbouw dan alleen het 
terrein van de huidige school. Die ruim-
te is er na sloop van het naastliggende 
oude wijkgebouw. Ook de verouderde 
gymzaal bij de school wordt gesloopt. 
Bekeken wordt nog of deze vervangen 
wordt. 

Het Haaksbergse onderwijs heeft   te maken 
met afnemende  leerlingenaantallen. Daar-
door  is  er  een  behoorlijke  leegstand  ont-
staan in de bestaande schoolgebouwen. De 
basisscholen Dr.  Ariëns  en Holthuizen  zijn 
daarom van plan hun krachten te bundelen 
om goede  kwaliteit  van onderwijs  te  kun-
nen  blijven  bieden.  De  huidige  schoolge-
bouwen voldoen niet meer voor de nieuwe 
fusieschool en het hedendaagse onderwijs. 
Burgemeester en wethouders en schoolbe-
stuur  Keender  willen  nieuwe  huisvesting 
aan de Adriaen Brouwerstraat. Deze locatie 
ligt centraal  in het voedingsgebied van de 

nieuwe fusieschool. Voor de nieuwe onder-
wijshuisvesting gaat niet alleen de bestaan-
de school tegen de vlakte. Ook het wijkge-
bouw en de gymzaal moeten wijken. Beide 
gebouwen zijn in slechte staat. 

Gymzaal Zienesch
Uit  onderzoek blijkt  ook dat Haaksbergen 
een  overcapaciteit  heeft    aan  gymzalen. 
In  de  toekomst  wordt  dat  door  demogra-
fische  ontwikkelingen  alleen  maar  meer. 

Tar ieven binnenspor taccommodaties
Met de huurders van het wijkgebouw en de 
gymzaal  is  de  gemeente  in  contact.  Wet-
houder Scholten: “De huurders, waaronder 
RTV Sternet,  het  Rode Kruis, Wijkracht  en 
gymvereniging V&K, zoeken inmiddels een 
nieuw  onderkomen. Wij  helpen  hen  daar-
bij.”   De  diverse  binnensportaccommoda-
ties  in Haaksbergen  hebben  verschillende 
eigenaren. Ze zijn  in eigendom van de ge-
meente, schoolbesturen en in het geval van 
de  kerkdorpen  van  stichtingen.  De  uurta-
rieven die in rekening worden gebracht lo-
pen behoorlijk uiteen. De gemeente wil  in 
gesprek met de eigenaren van binnenspor-
taccommodaties over het dichter bij elkaar 
brengen van tarieven om daarmee het ge-
bruik  van  sportaccommodaties  meer  te 
spreiden. 

Woningbouw
Volgend schooljaar gaan de leerlingen van 
Dr. Ariëns tijdelijk naar het gebouw van de 
Holthuizen. “Daarmee komt de plek van de 
beoogde nieuwbouw vrij voor de bouw van 
de  fusieschool  en worden  kosten  voor  tij-
delijke huisvesting bespaard”,  vertelt wet-
houder Scholten. Voor het terrein waar nu 
nog  de  Holthuizen  gevestigd  is  moet  nog 
een  nieuwe  invulling  gevonden  worden. 
Woningbouw ligt voor de hand. In het finan-
cieel herstelplan en in de Begroting 2021 is 
al rekening gehouden met de nieuwe basis-
school, maar  of  de  huidige  plannen  door-
gaan  is uiteindelijk  aan de gemeenteraad. 
Het is de bedoeling om de nieuwe school in 
2023 te openen. Voor die tijd moet er onder 
andere nog een bestemmingsplanwijziging 
plaatsvinden.  Daarover  vinden  vroegtijdig 
gesprekken plaats met omwonenden.Tex tielcontainers weer  open

We hebben vorig jaar massaal onze kasten opgeruimd en oude kleding in zak-
ken gedaan. Door corona lag de markt voor het verwerken van tex tiel even 
zo goed als stil.  Nu zijn echter de containers van Reshare weer geopend. De 
Reshare-containers vindt u bij de andere verzamelcontainers voor afval in de 
buurt van supermarkten.

Reshare is een onderdeel van het Leger 
des Heils. Het Leger geeft   kleding gra-
tis weg aan mensen  in nood, verkoopt 
het  aan  sorteerbedrijven of  aan  twee-
dehands  kledingwinkels.  Met  het  geld 

dat dit opbrengt kan het Leger des Heils 
projecten  voor  tienermoeders,  jeugd-
zorg  of  arbeidsre-integratie  uitvoeren. 
Ook is hergebruik van kleding of grond-
stoff en goed voor het milieu. 

 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. 

Daarnaast  zijn  investeringen nodig  om de 
binnensportaccommodaties  up-to-date 
te  houden.  “Vooral  gymzaal  Zienesch  aan 
de  Adriaen Brouwerstraat  is  er  slecht  aan 
toe”,  aldus  wethouder  Scholten.  “Reno-
vatie  loopt erg in de papieren. Het college 
wil daarom deze zaal  laten slopen. Er blij-
ven  dan  ruim  voldoende  gymzalen  over.“  
Wel heeft   sloop tot gevolg dat er in de wijk 
geen gymzaal meer beschikbaar is. Op ver-
zoek  van de  gemeenteraad  laat  het  colle-
ge onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
van  een  nieuwe  gymzaal  op  deze  plek  en 
wat de gevolgen zijn voor andere sportac-
commodaties  in  relatie  tot  de  benodigde 
capaciteit. 

Afvalkalender  2021
Wilt  u  weten  wanneer  in  uw  wijk  uw  af-
valcontainer  wordt  geleegd?  Kijk  dan  op 
www.twentemilieu.nl/haaksbergen/afval/
afvalkalender.  U  kunt  de  pdf’s  eventu-
eel  printen.  Heeft    u  niet  de  beschikking 
over een computer, dan kunt u een papie-
ren  versie  van  de  afvalkalender  aanvra-
gen bij Twente Milieu via telefoonnummer 
0900 - 85 20 111 of het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact invullen.



donderdag 7 januari 2021  pagina 2

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op  zaterdag  9  januari  kunt  u  oud  pa-
pier  brengen  naar  voetbalvereniging 
HSC en  tussen 8.30  en  11.00 uur naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op  zaterdag  9  januari  halen  De  Kamele-
on  en  de  Dr.  Ariënsschool  oud  papier  op 
in  de  inzamelgebieden  2  en  6.  Het  oud 
papier kunt u  ’s morgens voor 8.30 uur  in 
dozen  of  gebundeld  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 schrif-
telijk  doen.  Schriftelijke  zienswijzen  kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter  en wethouders.  Postbus  102,  7480 AC 
Haaksbergen.  Voor  mondelinge  zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand 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  in-
gediend  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  ont-
heff ing  niet  geschorst.  Daarvoor  dient 
naast het indienen van een beroepschrift 
een  verzoek  om  voorlopige  voorziening 
(in  tweevoud)  te  worden  ingediend  bij 
de  voorzieningenrechter.  Zowel  een  be-
roepschrift  als  een  verzoek  om  voorlo-
pige  voorziening  (in  tweevoud)  moe-
ten  worden  ingediend  bij  de  Rechtbank 
Overijssel,  Bestuursrecht  Postbus  10067, 
8000  GB  Zwolle.  Wij  wijzen  u  er  op  dat 
slechts beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking  kan worden  ingediend  als  ook 
een  zienswijze  is  ingebracht  tegen  de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•   Bouwstraat  ong. ,  kadastraal be-
kend onder  sect ie P,  nummer  1515 , 
Z/20/018360,  het  bouwen  van  een  be-
drijfspand,  aspect  bouw  en  inrit/uit-
weg, ingediend 29 december 2020

•   Buurser st raat  145 ,  Z/20/018412,  het 
bouwen van een woonhuis ter vervan-
ging  van  bestaand  woonhuis,  aspect 
bouw, ingediend 31 december 2020

•   Esse,  kadastraal bekend onder  sec-
t ie O,  nummer  2417, Z/20/018367, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 29 december 2020

•   Grashof ,  kadastraal bekend onder  
sect ie R ,  nummer  1474 , Z/20/018408, 
het  bouwen  van  5  woningen,  aspect 
bouw, ingediend 31 december 2020

•   Groenr ijck ,  kavels 2 t /m 9, 
Z/20/018309, het bouwen van acht vrij-
staande woningen, aspect bouw, inge-
diend 23 december 2020

•   Groenr ijck ,  kavel 12 ,  Z/20/018293, 
het  bouwen  van  een  woning  met  bij-
gebouw,  aspect  bouw  en  handelen  in 
strijd  met  regels  ruimtelijke  ordening 
en  inrit/uitweg,  ingediend  22  decem-
ber 2020

•   Groenr ijck ,  kavel 13 , Z/20/018351, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 29 december 2020

•   Groenr ijck ,  kavel 17, Z/20/018413, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 31 december 2020

•   Groenr ijck ,  kavel 18 , Z/20/018366, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 29 december 2020

•   Groenr ijck ,  kavel 19, Z/20/018353, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 29 december 2020

•   Kolenbranderweg 93 ,  Z/20/018299, 
het verbouwen van de woning, aspect 
bouw, ingediend 22 december 2020

•   Rietmolenweg 14 ,  Z/20/018365,  het 
bouwen van een kantoor met bedrijfs-
ruimte/opslag, aspect bouw, ingediend 
29 december 2020

•   Uit terhoevestraat  9,  Z/20/018396, 
het  aanpassen  van  de woning,  aspect 
bouw, ingediend 30 december 2020

•   Vaanholt ,  kavel 39,  Z/20/018300,  het 
bouwen  van  een  vrijstaande  woning, 

aspect  bouw,  ingediend  22  december 
2020

•   Vaanholt ,  kadastraal bekend on-
der  sect ie B,  nummers 2412 en 2414,  
Z/20/018331 ,  het  bouwen  van  een 
twee-onder-een-kapwoning,  aspect 
bouw, ingediend 25 december 2020

•   Vaanholt ,  kadastraal bekend on-
der  sect ie B,  nummers 2418 en 2422 , 
Z/20/018332,  het  bouwen  van  een 
twee-onder-een-kapwoning,  aspect 
bouw, ingediend 25 december 2020

•   V iolier,  kadastraal bekend onder  sec-
t ie O,  nummer  1400 , Z/20/018277, het 
bouwen  van  een  vrijstaande  woning, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels  ruimtelijke ordening,  ingediend 
21 december 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•   Hegeveldweg 10 ,  Z/20/017623,  het 
bouwen van een woning ter vervanging 
van  bestaande  woning,  aspect  bouw, 
ingediend 23 oktober 2020, de nieuwe 
uiterste beslistermijn wordt 20 februari 
2021

•   Kor tenaerst raat  39,  Z/20/017484,  het 
bouwen  van  een  bedrijfsruimte  met 
woning,  aspect  bouw  en  handelen  in 
strijd met  regels  ruimtelijke  ordening, 
ingediend  8  oktober  2020,  de  nieuwe 
uiterste beslistermijn wordt 18 februari 
2021

Tegen  bovengenoemde  besluiten  kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•   Maatweg 17, Z/20/018071, het bouwen 
van een woning met bijgebouw, aspect 
bouw en handelen  in strijd met  regels 
ruimtelijke ordening

•   Spinnerst raat  15 ,  Z/20/017654,  het 
bouwen van een 2e CDCC-lijn (ketting-
lijn) deel 2, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze  vergunningen  zijn  bekendgemaakt 
op 30 december 2020.

•   Alsteedseweg 40 ,  Z/20/018155,  het 
kappen  van  één  Amerikaanse  eik,  as-
pect kap

Deze vergunning  is bekendgemaakt op 6 
januari 2021.

Tegen  bovengenoemde  besluiten  kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-

lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
•   Oude Enschedeseweg 69, Z/19/011110, 
het uitbreiden van een ligboxenstal, as-
pect bouw

Met ingang van 6 januari 2021 kan binnen 
zes weken beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening  worden  ingesteld.  Kijk  voor 
de  mogelijkheden  hiertoe  onder  de  kop 
Algemeen. 

MELDINGEN ACTIV ITEITENBESLUIT 
•   Spinnerst raat  15 ,  Z/20/018345,  voor 
het buitenwerking stellen van een LPG 
tank  en  het  uitbreiden  en  veranderen 
van het bedrijf.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•   Zomerfeesten  St.  Isidorushoeve  (13 
t/m 16 mei 2021), Z/20/018288, weiland 
nabij  Goorsestraat  138,  ingediend  22 
december 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de  kop Algemeen. Tegen bovengenoemd 
besluit  kunnen  belanghebbenden  bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift  indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

Agenda’s raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De 
vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de 
gemeente.

Als  u  gebruik wilt maken  van  het  spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 11 
januari contact opnemen met griff ier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl  of  telefoonnummer  (053) 
573 45 67. De griff ier bespreekt samen met 
u wat de verdere gang van zaken is.

Commissie Samenlev ing &  Bestuur
Op dinsdag 12 januari staan onder meer de 

volgende onderwerpen op de agenda: 
•   Voorstel om geen wensen en bedenkin-
gen  te  hebben  tegen  de  voorgenomen 
deelname  van  Veiligheidsregio  Twente 
aan de landelijke Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

•   Behandeling  brief  van  25  november 
2020 van B&W over uitkomsten evalua-
tie Armoedebeleidsplan 2016-2019

•   Behandeling brief van 3 december 2020 

van  B&W  over  sociaal  jaarverslag  2019 
zwembad De Wilder

Commissie Ruimte
Op woensdag 13 januari staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda:
•   Voorstel om geen zienswijze in te dienen 
ten aanzien van ontwerp Provinciaal In-
passingsplan (PIP) Witteveen 

•   Voorstel  tot  het  nemen  van een beslis-
sing  op  het  bezwaar  tegen  het  besluit 
om geen medewerking  te verlenen aan 
het verzoek  tot het wijzigen van de be-
stemming  aan de  overzijde  van Molen-
veldweg 6 naar een woonbestemming

•   Behandeling startvoorstel uitbreidings-
plannen  van  Uzin  Utz  op  bedrijventer-
rein Stepelerveld

•   Behandeling  startvoorstel  realiseren 
van een uitvaartcentrum aan de Eiberg-
sestraat 250 

•   Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
erf aan de Molenveldweg 12-14

•   Behandeling brief  van  29 oktober  2020 
van  B&W  over  interbestuurlijk  toezicht 
stand  van  zaken  verbeterplan  vergun-
ningen, toezicht en handhaving domein 
Wabo

•   Behandeling brief van 18 november 2020 
van B&W over woonbehoefteonderzoek

   Openbare Bekendmakingen

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

De gemeente 
Haaksbergen 
wenst u een 

gezond 2021!


