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GemeenteNieuws

Rob Welten feliciteert diamanten bruidspaar

Marga en Luc Eikelboom zestig jaar getrouwd

Foto: B
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Luc (84) en Marga (83) Eikelboom-van Deventer trouwden in Zwolle. Om precies te 
zijn op 29 maart 1961. Een 60-jarig huwelijk dus, maar vanwege corona géén feest. 
Rob Welten feliciteerde het diamanten paar en vrolijkte hun trouwdag op met 
bloemen.

Een diamanten feest, dat had het stel zich 
allang uit het hoofd gezet. “Ons vijft igjarig 
huwelijk hebben we wel gevierd”, vertelt 
de bruidegom. Zijn vrouw knikt. “Met fa-
milie, vrienden, buren. Het was wel duide-
lijk dat dit nu niet zou lukken. We hebben 
er niets eens over gedacht. Als de corona 
voorbij is, hopen we onze zestigste huwe-
lijksdag alsnog te vieren.”

Peuters
Aan de wand hangt een zwart-witfoto: Luc 
Eikelboom met een kleuter aan zijn hand, 
bij de watermolen. “Dat moet in 1967 zijn 
geweest. We woonden toen net in Haaks-
bergen”, zegt hij. Luc had een nieuwe baan 
bij Signaal (nu Thales), echtgenote Marga 
werkte als kleuterleidster. Tot Haaksber-
gen in 1971 zijn eerste peuterspeelzaal 
kreeg. “Het kleuteronderwijs kende toen 

vooral fulltimebanen. Maar ik wilde meer 
tijd voor onze eigen kinderen, Yvonne en 
Marc. Bij de peuterzaal kon ik parttime 
werken”, vertelt ze. Tot aan haar pensioen 
had juf Marga heel wat Haaksbergse peu-
ters onder haar hoede.

Gezellig
Het tweetal geniet met volle teugen van 
de kleinkinderen. De twee oudste meiden 
zijn ondertussen 20+. “Op vrijdagmiddag 
haalden we ze van school. Dan mochten 
ze kiezen wat ze wilden eten. Altijd was er 
knakworst in huis. We deden spelletjes, la-
zen voor. En soms gingen ze mee met de 
caravan. Wat een gezellige tijd!” Dat ze veel 
later nog eens opa en oma werden, vinden 
ze geweldig. “Een meisje en een jongen, ze-
ven en vier zijn ze nu. Prachtig stel!”

Coronavaccinaties

Wanneer bent u aan de beurt?

Foto: Shutterstock

Vaccineren speelt een belangrijke rol in het onder controle krijgen van het coronavi-
rus. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat 
het virus zich verder verspreidt. Zo kunnen we stap voor stap terug naar het leven 
dat we gewend waren. De vaccinatievolgorde bepaalt de Rijksoverheid. Wanneer 
bent u aan de beurt?

Zaterdag 27 maart ontvingen de laatste 
mensen uit de leeft ijdsgroep 75- tot en met 
77-jarigen een uitnodiging voor een vacci-
natie. De groep 73- tot en met 74-jarigen 
kunnen vanaf dinsdag 30 maart een uit-
nodiging verwachten. Woensdag 24 maart 
heeft  de GGD Twente het vaccineren met 
het AstraZeneca-vaccin hervat. Zorgmede-
werkers kunnen op zeer korte termijn te-
recht voor hun vaccinatie.

Nieuwe locatie in Enschede
Deze week is de GGD Twente begonnen 
met vaccineren op de nieuwe grote locatie 
aan Colosseum 72 in Enschede. Eerst wor-
den zorgmedewerkers gevaccineerd. Later 
ook zeventigplussers. Vervolgens kunnen 

alle doelgroepen, aangewezen volgens de 
strategie van de Rijksoverheid, op deze lo-
catie een vaccinatie krijgen. Alle informatie 
over de coronavaccinaties kunt u vinden 
op de website van de GGD Twente.

Nieuwe tool
Om mensen beter inzicht te geven in wie 
wanneer aan de beurt is, heeft  het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
een module op haar website geplaatst die 
hier antwoord op geeft . Door maximaal 
zes vragen te beantwoorden, weten in-
woners wanneer ze een uitnodiging voor 
vaccinatie kunnen verwachten. Kijk op 
www.coronavaccinatie.nl voor meer 
informatie.

Wat is Ster in samen 
duurzaam?

Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en 

opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Sinds geruime tijd is www.sterinsamen-
duurzaam.nl de plek waar inwoners en 
ondernemers informatie kunnen vin-
den over duurzaamheid in de gemeen-
te Haaksbergen. Inmiddels werken we 
aan een nieuwe website met nog meer 
informatie, tips, ideeën over energiebe-
sparing, aardgasvrij worden en het op-
wekken van duurzame energie. We willen 
u straks als inwoner ook de mogelijkheid 
geven om uw suggesties, vragen of tips te 
delen via deze site. Het is nog even wach-
ten tot de nieuwe site klaar is. Heeft  u een 
vraag, dan kunt u contact opnemen met 
info@sterinsamenduurzaam.nl.

Zonnepanelen op grote daken

Maximaal 
30 procent is geschikt
Dat het landschap in de toekomst gaat veranderen, staat vast: zonnevelden en 
windturbines zijn nodig om onze energie voor de toekomst duurzaam op te wek-
ken. Het is heel begrijpelijk dat inwoners van onze gemeente, maar overal in het 
land, deze verandering lastig vinden. Zeker hier in Twente genieten we van ons 
prachtige landschap. En dat willen we blijven doen.

Het is dan ook heel logisch dat inwoners 
vinden dat eerst alle grote daken vol ge-
legd moeten worden met zonnepanelen. 
“Dan hoeven we geen zonnevelden meer 
die ons landschap verrommelen”, horen 
we vaak. Helaas is dat geen alternatief, 
want niet alle grote daken zijn qua con-
structie geschikt. Ze kunnen sneeuw en 

regen dragen, maar niet ook nog eens 
een hele serie zonnepanelen. In de ge-
meente Haaksbergen gaan we ervan uit 
dat maximaal 30 procent van de daken 
groter dan 300 m2 geschikt is voor zon-
nepanelen. We hebben dus beide opties 
nodig.
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Openingstijden
Rond de paasdagen zijn het gemeentehuis 
en de Noaberpoort gesloten. Op Goede 
Vrijdag (vrijdag 2 april) en op tweede paas-
dag (maandag 5 april) is het daarom niet 
mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wensen u fijne paasdagen!

Afvalinzameling 
rond Pasen
Op tweede paasdag (maandag 5 april) haalt 
Twente Milieu geen afval op. In plaats daar-
van komt Twente Milieu op zaterdag 3 april 
de containers legen. Let op dat u de contai-
ner die dag voor 7.30 uur aan de straat zet. 
Zo weet u zeker dat uw container geleegd 
wordt. De klantenservice van Twente Mi-
lieu is deze zaterdag tussen 9.00 en 15.00 
uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 
- 85 20 111 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. Op tweede 
paasdag zijn de klantenservice en het af-
valbrengpunt gesloten.

Herdenking bombardement 1945

Bloemen bij monument Buurserstraat

Foto: Screenshot R
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Zaterdag 24 maart 1945 begon ook in 
Haaksbergen als een stralende dag. Veel 
inwoners waren lekker buiten bezig en 
kinderen gingen toen nog naar school 
op zaterdag. Maar om 9.23 uur verander-
de alles. Ruim 300 geallieerde bommen 
richtten een ravage aan in het gebied 
Klaashuisstraat, Brink, Buurserstraat, 
Enschedesestraat, Bevertstraat en 
Veldkampstraat. Liefst 57 mensen von-
den de dood, meer dan 200 mensen 
raakten gewond en de buurt was com-
pleet verwoest.

Nog altijd zijn de gevolgen van het bom-
bardement merkbaar in de Haaksberg-
se samenleving. De gaten die toen in hele 
families werden geslagen, worden nog 
gevoeld door de nabestaanden en be-
trokkenen. Dankzij de inzet van het Comi-
té 75 jaar vrijheid en verzoening is in 2020 
een gedenkplek gerealiseerd op de hoek 
van de Buurserstraat en de Brink, midden 
in het gebied waar toen de bommen vie-
len. Hier is een herdenkingsplaquette ge-
plaatst, ontworpen door de Haaksbergse 
kunstenaar Bart ten Bruggencate.

Precies 76 jaar na dato
Op woensdag 24 maart om 9.23 uur, pre-
cies 76 jaar na dato, werd bij deze ge-
denkplek het bombardement herdacht. 

 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. 

AFVAL

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 
Voor informatie kunt u bellen naar (053) 572 
43 79.

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 3 april kunt u tussen 8.30 en 
11.00 uur oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 3 april halen De Kameleon en 
de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inza-
melgebieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s 
morgens voor 8.30 uur in dozen of gebundeld 
neerzetten bij de containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN

INSTRUCTIE BIJ MANDAATBESLUIT 
SCHULDHULPVERLENING
Op 16 maart 2021 heeft het college van 
Haaksbergen de Instructie bij Mandaat-
besluit schuldhulpverlening vastgesteld. 
Deze instructie geeft aan de gemandateer-
de voor schuldhulpverlening aan op wel-
ke wijze de nazorg na schuldhulpverlening 
geborgd wordt. De Instructie bij Mandaat-
besluit schuldhulpverlening wordt bekend-
gemaakt in het digitale Gemeenteblad van 
1 april 2021 en treedt in werking op 2 april 
2021. Deze instructie is vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast is deze in-
structie opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

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 verwij-
zen 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 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 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter. Zowel 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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Hibbertsstraat 17, Z/21/019186, het rea-
liseren van een tuinmuur/erfafscheiding 
ter vervanging van bestaande tuinmuur, 
aspect bouw, ingediend 24 maart 2021

•  Kalter 2, Z/21/019210, het vervangen van 
handelsreclame, aspect bouw, ingediend 
26 maart 2021

•  Kruislandstraat 44a, Z/21/019213, het 
handelen in strijd met het bestemmings-
plan, aspect handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 28 maart 
2021

•  Nachtegaalstraat 14-16, Z/21/019198, 
het plaatsen van een gezamenlijke dak-
kapel, aspect bouw, ingediend 25 maart 
2021

•  Werfheegde 7, Z/21/019212, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw, inge-
diend 26 maart 2021

Vanwege de coronamaatregelen werd 
in klein comité stilgestaan bij het gro-
te leed dat slachtoffers en nabestaanden 
sindsdien met zich hebben meedragen. 
Geflankeerd door oud-wethouder en initi-
atiefnemer Wim ten Voorde, legde locobur-
gemeester Jan-Herman Scholten namens 

de gemeente bloemen. Peter Eijkholt van 
de Historische Kring en kunstenaar Bart 
ten Bruggencate waren ook aanwezig. Co-
mitévoorzitter Han Noordink sprak enkele 
treffende woorden en RTV Sternet maak-
te opnames. Die kunt u terugkijken op  
www.haaksbergeninbeeld.nl.

Gecombineerde commissievergadering

   Openbare Bekendmakingen

Op woensdag 7 april vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de commis-
sies Samenleving & Bestuur en Ruimte. De vergadering begint om 19.30 uur en is live 
te volgen via de website van de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 6 
april contact opnemen met griffier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@

haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67. De griffier bespreekt samen met 
u wat de verdere gang van zaken is.

Op de agenda staan onder meer de volgen-
de onderwerpen:
•  Behandeling e-mail/brieven van Stich-
ting Natuur en Milieu Haaksbergen, 
bewoners Leemdijk en bewoners Veld-
kampstraat over plan Diepemaat

•  Behandeling motie van de raad van de 
gemeente Tubbergen over oplossen 
PAS-meldingen

•  Behandeling voorlopig ontwerp 

RES Twente 1.0 Advies aan de raad 
Raadsvoorstel

•  Behandeling startvoorstel ontwik-
keling woningbouwlocatie OLV van 
Lourdeskerk

•  Behandeling startvoorstel erfontwik-
keling aan de Benteloseweg 6 met toe-
passing van Rood-voor-Rood beleid in 
combinatie met VAB-beleid
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•  Wiedenbroeksingel 125, Z/21/019191, 
het bouwen van een erker, aspect bouw, 
ingediend 25 maart 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Porikweg 13a, Z/21/018763, het bouwen 
van een kapschuur en het kappen van 3 
eiken, aspect bouw en kap, ingediend 11 
februari 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 19 
mei 2021. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden 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:
•  De Els 45, Z/21/018691, het uitbreiden 
van de woning met een dakopbouw op 
de garage, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 1 april 2021 kunnen binnen 
twee weken schriftelijk en mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe en het inzien van de 
stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Bouwstraat 27, Z/20/018360, het bou-
wen van een bedrijfspand, aspect bouw

•  Bouwstraat 29, Z/21/018429, het bou-
wen van een bedrijfspand, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

•  Klaproos 33c, Z/21/018548, het wijzigen 
van de kelder (wijziging op verleende ver-
gunning), aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Smederijstraat 2, Smederijstraat 2a, 
Smederijstraat 2b, Smederijstraat 2c, 
Smederijstraat 2d, Smederijstraat 2e, 
Smederijstraat 2f, Smederijstraat 2g 
(2e fase), Z/21/018428, het bouwen van 
een bedrijfsverzamelgebouw, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
31 maart 2021.

•  Veldhuisweg 8, Z/21/018803, het ge-

deeltelijk intrekken van de verleende 
milieuvergunning aspect milieu, bekend-
gemaakt d.d. 22 maart 2021

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

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Ellenbroekweg 12, Z/21/019208, 
het wijzigen van de inrichting voor 
kinderenopvang

•  Vaanholt 34, Z/21/019159, het aanleggen 
van een gesloten bodemenergiesysteem

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Nederlands Kampioenschap BMX 2021 
(3 juli 2021), Geukerdijk 107, ingediend 
29 maart 2021

•  Volksfeesten Buurse (20-22 augustus 
2021), Z/21/019223, weide Broekheur-
nerweg 19, ingediend 29 maart 2021

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

ONTHEFFING GELUID
•  Twente Milieu, Z/21/019225, voor de be-
strijding van de eikenprocessierupsen 
in Haaksbergen, Buurse en St. Isidorus-
hoeve van 12 april 2021 tot 10 mei 2021 
tussen 19.00 uur en 06.00 uur, bekend-
gemaakt 29 maart 2021

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

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


