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Preventief bestrijden van processierups van start 
De gemeente Haaksbergen gaat ook dit jaar de eikenprocessierups te lijf door pre-
ventief te bestrijden. Vorig jaar heeft  dat zijn vruchten afgeworpen. Er wordt weder-
om zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische methoden. Vanaf 12 april start 
de eerste ronde: bestrijding met levende aaltjes. Dat moet ʼs avonds en ʼs nachts 
gebeuren. Stap twee vindt een paar weken later plaats. Afhankelijk van de locatie 
wordt er dan met aaltjes of met een bacterie gespoten. 

volgens toch nesten zijn, dan worden die 
weggezogen.

Geen bestrijding in buitengebied
Buiten de bebouwde kom vindt geen be-
strijding meer plaats. Natuurwetgeving 
staat bestrijding in het buitengebied waar 
beschermde vlinders zijn niet meer toe. 
Hier moeten vooral de natuurlijke vijan-
den van de eikenprocessierupsen hun 
werk doen, zoals vliegen, wespen en ke-
vers. Bloemrijke bermen, perken en tui-
nen zijn goed voor de natuurlijke vijanden 
van de rupsen. De afgelopen jaren heeft  
de gemeente veel bloembollen geplant en 
bloemzaden gezaaid. Daar heeft  Haaks-
bergen nu profijt van. De gemeente zet het 

beleid-met-bloemen dit jaar door, ook bin-
nen de bebouwde kom. Daarom wordt er 
hier en daar niet gemaaid.

Pimpelmezen
Pimpel- en koolmezen zijn dol op rupsen. 
Daarom heeft  de gemeente twee jaar gele-
den 75 vogelhuisjes opgehangen, met een 
uiteindelijke bezettingsgraad met vogel-
nestjes van 80 procent. Ook de wijkraad 
Hassinkbrink hing vogelhuisjes op. De 
gemeente juicht het zaaien van bloem-
zaden, poten van bollen of plaatsen van 
nestkastjes door inwoners toe. Hoe meer 
biodiversiteit, hoe beter. Hovenier Koppel-
man voert de werkzaamheden uit en heeft  
daarvoor ontheff ing van de avondklok.

Net als in 2020 concentreert de gemeen-
te zich op alle eiken die eigendom zijn van 
de gemeente binnen de bebouwde kom. 
Waar in het verleden alleen ‘hotspots’ pre-
ventief bestreden werden, wordt nu de 
hele bebouwde kom aangepakt. Drukbe-
zochte plekken - zoals schoolpleinen - krij-

gen in de tweede ronde een behandeling 
met de bacterie, omdat dit middel net wat 
eff ectiever is. Bij de andere eiken zullen 
biologische aaltjes een tweede keer inge-
zet worden. De verwachting is dat er veel 
minder nesten in de bomen zullen voor-
komen dan in eerdere jaren. Als er ver-

Zet vrolijke lentebloemen op de foto! Plak de sticker op de afvalbak!

Geniet jij ook zo van de vrolijke lentebloeiers? Als je de kleurrijke bloemenperken te-
genkomt, zet ze dan op de foto. De drie mooiste foto’s plaatsen we met de naam van 
de fotograaf in GemeenteNieuws en op sociale media. Zodat heel veel mensen ervan 
kunnen genieten! Ook hebben we voor de drie mooiste een kleine verrassing in pet-
to. Stuur je foto naar communicatie@haaksbergen.nl vóór vrijdag 23 april.

Een paar weken geleden hebben inwoners van Haaksbergen in Rond Haaksbergen 
een folder met informatie over afval en twee stickers gekregen. De stickers zijn be-
doeld voor op de afvalcontainer. Een exemplaar voor de oranje en eentje voor de 
groene bak. Daarop is te lezen wat er wel of niet in de container mag. Een handig 
geheugensteuntje!

Inwoners die geen folder en container-
stickers hebben ontvangen kunnen deze 
ophalen bij de receptiebalie in het ge-
meentehuis, waar we een reservevoor-
raadje hebben liggen. Het is van belang dat 

zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk 
hun afval scheiden. Veel afval kan immers 
opnieuw gebruikt worden. Dat is goed voor 
het milieu én goedkoper. Doet u mee?

Voor de liefhebber
Voor wie geïnteresseerd is in de bestrijding een paar feitjes op rij. De eerste 
eikenprocessierupsen zijn alweer uit het ei gekomen. Vervolgens moet snel 
nadat ze allemaal uitgekomen zijn en ze zich gegroepeerd hebben de pre-
ventieve bestrijding beginnen. Dat gebeurt met aaltjes, ook wel nematoden 
geheten. De aaltjes worden ʼs avonds en ʼs nachts op de rupsen gespoten. 
Overdag, met zonlicht, heeft  dat geen eff ect. 

Om te kunnen spuiten mag het niet te hard waaien, regenen en vriezen. Na be-
handeling met de aaltjes volgt een tijdje daarna de behandeling met de bacte-
rie Xen Tari. Dat kan plaatsvinden wanneer de eiken ongeveer voor 40 procent 
in het blad zitten. Ook in dit geval moet rekening gehouden worden met de 
weersomstandigheden.
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 april halen de Bonifatius-
school en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 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. 

ALGEMEEN

Subsidieverordening 
coronamaatregelen
Op 31 maart 2021 heeft  de ge-
meenteraad van Haaksbergen de 
Subsidieverordening coronamaatregelen 
vastgesteld. Deze verordening regelt onder 
welke voorwaarden instellingen subsidie 
kunnen krijgen vanwege omzetverlies door 
de coronamaatregelen. De Subsidierege-
ling coronamaatregelen wordt bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 
8 april 2021 en treedt in werking op 9 april 
2021. Deze verordening is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op www.haaksber-
gen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister dat op verzoek 
kan worden 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 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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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 

B eleidsregels zonnevelden vastgesteld

Geld voor tochtstrips, 
ledlampen en radiatorfolie
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Het belang van isoleren

Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Op  donderdagavond 1 april heeft  de gemeenteraad van Haaksbergen de 
Beleidsregels zonnevelden vastgesteld. Met dit beleid wordt ruimte gegeven aan 
maximaal 40 hectare zonnevelden in de gemeente Haaksbergen. Zonnevelden le-
veren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Haaksbergen. 

Wethouder duurzaamheid Louis Koopman 
is blij dat de Haaksbergse gemeenteraad 
akkoord is gegaan met de beleidsregels. 
“Dat betekent dat we nu echt concreet aan 
de slag kunnen met zonnevelden in Haaks-
bergen. Er zijn bij ons meerdere initiatieven 

voor zonnevelden bekend, waaronder vijf 
die in samenwerking met de Energiecoöpe-
ratie Haaksbergen worden ontwikkeld. De 
verschillende initiatiefnemers hebben van-
af 16 april de mogelijkheid om een voor-
overlegplan in te dienen.”

Input voor beleidsregels
In een eerder stadium konden inwoners 
al volop meepraten over het grootschalig 
opwekken van energie in Haaksbergen, tij-
dens diverse bewonersavonden. “Die input 
hebben we gebruikt om de beleidsregels 
voor de grootschalige opwek door middel 
van zonnevelden op te stellen”, legt colle-
ga-wethouder Jan-Herman Scholten uit. 
“Binnen die beleidsregels zon, die nu zijn 
vastgesteld door de gemeenteraad, kan 
de komende periode maximaal 40 hectare 
aan zonnevelden gerealiseerd worden.”

Toetsingscomité
Wethouder Ruimte Scholten wijst erop 
dat initiatiefnemers met het indienen van 
een vooroverlegplan de mogelijkheid krij-
gen hun plannen te laten voorzien van een 
voorlopig advies door een deskundig toet-
singscomité. “De plannen met de hoogste 
score krijgen een positief advies voor het 
aanvragen van een omgevingsvergunning. 
Uiterlijk 14 mei 2021 moeten de aanvra-
gen omgevingsvergunning bij de gemeente 
binnen zijn, waarna de formele procedure 
begint.”

Er is nog ruim 20.000 euro beschikbaar 
voor inwoners uit de gemeente Haaks-
bergen als vergoeding voor energiebe-
sparende maatregelen. Met de actie Poen 
voor Groen kunnen inwoners tot 50 euro 
terugkrijgen bij aankoop van bijvoor-
beeld tochtstrips, ledlampen of radia-
torfolie. Nog ruim 400 inwoners kunnen 
gebruikmaken van deze geldterugactie. 
Deelnemende winkeliers in Haaksber-
gen zijn Electro Breukers, Gamma, Hubo 
Wieskamp, Michorius Installatiebedrijf, 
Plentyparts en Rouwenhorst. Op www.
poenvoorgroen.nl staat alle informatie.

Uw woning isoleren is altijd goed; het is een energiebesparende maatregel 
waar u geen spijt van zult krijgen. Naast meer comfort en een gezonder bin-
nenklimaat, zorgt het isoleren van uw woning voor een lagere energiereke-
ning en een beter energielabel. We geven u graag een paar tips.

Wist u dat via de muren 20 procent van 
de gestookte warmte verloren kan gaan? 
Zonde! Om dit te voorkomen, kunt u de 
gevels (laten) isoleren. In een huis met 
goed geïsoleerde gevels blijft  de tempe-
ratuur constant, aangenaam en gezond. 
De terugverdientijd van gevelisolatie is 
relatief kort. Er zijn drie manieren waarop 
u uw gevel kunt isoleren: spouwmuuriso-
latie (tussen de muren), buitengeveliso-
latie (aan de buitenkant van uw huis) en 
binnengevelisolatie (aan de binnenkant 
van uw huis). Daarnaast kunt u nog den-
ken aan glasisolatie (dubbelglas, HR++ 
of HR+++), vloerisolatie en dakisolatie. U 
kunt gratis advies krijgen over isolatie van 

onze wooncoaches. Mail daarvoor 
naar info@duurzaamthuistwente.nl

   Openbare Bekendmakingen
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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 uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Buurserstraat nabij 202, kadastraal 
bekend onder sectie S, nummers 185 
en 188, het bouwen van een gemaal, as-
pect bouw, ingediend 31 maart 2021

•  Buurserzand, kadastraal bekend on-
der sectie P, nummer 689, Z/21/019252, 
het uitvoeren van diverse werkzaam-
heden (aanleggen van verhardingen/
grasbetontegelpad), aspect werk of 
werkzaamheden uitvoeren, ingediend 
31 maart 2021

•  Groenrijck, kavel 1, Z/21/019262, het 
bouwen van een woonhuis, aspect 
bouw en inrit/uitweg, ingediend 1 april 
2021

•  Hagmolenbeek, kadastraal be-
kend onder sectie P, nummer 847, 
Z/21/019253, het bouwen van dammen 
en stuwen, aspect bouw, ingediend 31 
maart 2021

•  Klaashuisstraat 2, Z/21/019255, het 
verbouwen/uitbreiden van de woning, 
aspect bouw, ingediend 31 maart 2021

•  Kolleweg nabij nummer 2, kadastraal 
bekend onder sectie O, nummer 390, 
het plaatsen van een schuilstal, aspect 
bouw, ingediend 31 maart 2021

•  Schansweg, kadastraal bekend on-
der sectie S, nummers 139 en 188, het 
bouwen van een vistrap, aspect bouw, 
ingediend 31 maart 2021

•  Tolstraat 35, Z/21/019261, het verbou-
wen en wijzigen van de entree, aspect 
bouw, ingediend 1 april 2021

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

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Spinnerstraat 8, Z/21/018707, het uit-
breiden van een bedrijfshal ten behoeve 
van opslag, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 8 april 2021 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beckummerweg 21, Z/21/019118, het 
kappen van drie eiken, aspect kap

•  Buurserstraat 145, Z/20/018412, het 
bouwen van een woonhuis ter vervan-
ging van bestaand woonhuis, aspect 
bouw

•  Grashof 5, 7, 7a, 9 en 11, Z/20/018408, 
het bouwen van 5 woningen, aspect 
bouw

•  Ten Vaarwerkstraat 28, Z/21/018773, 
het verbouwen van de woning (vervan-
gen kozijnen en dakbeschot), aspect 
bouw

•  Uitterhoevestraat 9, Z/20/018396, het 
aanpassen van de woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 7 april 2021. 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Oude Rietmolenweg 23, Z/21/019235, 
het restaureren van de boerderij en 
deels in gebruik te nemen als educatie 
ruimte

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

BESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het college van burge-
meester en wethouders het wijzigingsplan 
“bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp, 
uitbreidingslocatie De Veldmaat, wijziging 
locatie de Eik” in zijn vergadering van 30 
maart 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Dit wijzigingsplan en het bijbehoren-
de beeldkwaliteitsplan heeft betrekking 
op het gebied aan De Eik/ Landweg in de 
wijk De Veldmaat, in het noordoosten van 
Haaksbergen.

Het plan
Het plan omvat de wijziging van een agra-
risch gebied naar een woonlocatie voor 
maximaal 25 woningen met bijbehorende 
(infrastructurele, water en groen) voorzie-
ningen. In het geldende bestemmingsplan 
“Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie 
De Veldmaat” zijn voor de planlocatie wij-
zigingsbevoegdheden opgenomen, die 
het mogelijk maken de agrarische bestem-
ming te wijzigen om de ontwikkeling van 
een woonbuurt mogelijk te maken en een 
groenbestemming te realiseren. Het doel 
van het wijzigingsplan is het tot stand bren-
gen van een actueel planologische regeling 
die voorwaarden schept voor de gewenste 
ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plan-
gebied. Het wijzigingsplan is toetsingska-
der voor omgevingsvergunningaanvragen. 
Het identificatienummer van het wijzi-
gingsplan is NL.IMRO.0158.WP1007-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ‘be-
stemmingsplan Haaksbergen-Dorp, uit-
breidingslocatie De Veldmaat, wijziging 
locatie de Eik’ en het beeldkwaliteitsplan 
met de daarbij behorende stukken liggen 
met ingang van 9 april 2021 tot en met 20 
mei 2021 voor een periode van zes we-
ken voor iedereen ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis. Het plan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digitale 
vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en plannen → Bestemmingsplannen en 
voorbereidingsbesluiten → Haaksbergen 
dorp - woongebieden → Vastgesteld. Hier 
vindt u tevens een rechtstreekse link naar 
de website ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Tegen het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders tot het vast-
stellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende boven-
genoemde terinzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep 
kan uitsluitend worden ingediend door 
een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werp wijzigingsplan bij het college ken-
baar gemaakt heeft.

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze te-
gen het ontwerp wijzigingsplan bij het 
college kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in elk geval de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht, een kopie van het be-
sluit en de gronden van het beroep (waar-
om gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het wij-
zigingsplan treedt na afloop van de be-
roepstermijn in werking. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het wijzi-
gingsplan niet. Een belanghebbende die 
beroep heeft ingesteld en die van mening 
is dat het wijzigingsplan niet in werking 
zou moeten treden, kan binnen de be-
roepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift. Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend belang 
er is om het wijzigingsplan niet in werking 
te laten treden. Indien gedurende de ter-
mijn beroep is ingesteld en om een voor-
lopige voorziening is verzocht, treedt het 
wijzigingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

 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. 


