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“101 jaar, dat ben ik dan toch maar mooi geworden!”
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Kaarten, bloemen en mondjesmaat visite. Met volle teugen genoot Margaretha 
Konink-Schabbing (101) van alle aandacht op haar bijzondere verjaardag. 
Burgemeester Rob Welten maakte graag tijd vrij om de jarige persoonlijk te felici-
teren. “Honderd en één jaar, dat ben ik dan toch maar mooi geworden!”, aldus de 
hoofdpersoon met een grote glimlach.

De wieg van Margaretha Schabbing stond 
in het Duitse Alstätte. Nét aan de andere 
kant van de grens werd ze op 20 april 1920 
geboren, als jongste van zeven kinderen. 
Ze groeide op in een warm gezin en kende 
een gelukkige jeugd. De Tweede Wereld-
oorlog, die ze heel bewust meemaakte, 
had nogal impact op haar leven en dat van 
haar broers en zussen. Na de oorlog ging 
ze werken bij de Boekelosche Stoomblee-
kerij. Daar, in de textielfabriek, leerde ze 
Haaksbergenaar Hendrik Konink kennen. 
Ze trouwden in 1952 en kregen samen vier 
kinderen: Ria, Johan, Harrie en Ineke. La-
ter werd hun gezin uitgebreid met vier 
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

De heerlijkste taarten
De hechte band met haar Duitse fami-
lie heeft  ze altijd gekoesterd. Zolang dat 
kon fietste ze geregeld naar Alstätte. Dan 

bezocht ze haar vader (die 96 jaar werd) 
en haar broer die eveneens in het ou-
derlijk huis woonde. Wat Margaretha Ko-
nink-Schabbing meebracht uit Duitsland 
zijn haar onmiskenbare bakkunsten. De 
heerlijkste taarten toverde ze thuis uit de 
oven. Ook brood bakte ze zelf. “Alles vol-
gens eigen recept”, aldus dochter Ineke.

Lekker buiten bezig
Het liefst was ze lekker buiten bezig. Tui-
nieren deed ze graag. Ze verbouwde 
groente die ze vervolgens weckte. Dat-
zelfde gebeurde met de morellen van de 
boom naast het huis. Op woensdag met 
de fiets naar de weekmarkt was vaste prik 
voor haar. Na een ernstige val, bijna tien 
jaar geleden, gaat lopen moeizaam. Van 
altijd goed te pas, moest ze ineens be-
hoorlijk inleveren. Samen met zoon Jo-
han woont Margaretha Konink nog altijd 

op dezelfde vertrouwde plek. Het huis is 
haar heilig en ze hoopt er tot het laatst te 
kunnen blijven. En ze heeft  nóg een wens: 

dat ze na de corona alsnog haar verjaar-
dag uitgebreid kan vieren met de hele fa-
milie erbij.

Gemeente en Haakbergen Promotie lanceren nieuwe kaart
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De gemeente Haaksbergen en 
Haaksbergen Promotie (voormalige VVV) 
hebben samen een nieuwe informatie-
ve plattegrond ontwikkeld. Op de kaart 
staan niet alleen Haaksbergen, maar 
ook het buitengebied en detailkaarten 
van het centrum, Park Scholtenhagen, 
Buurse en Sint Isidorushoeve. De kaart 
is vanaf nu verkrijgbaar bij de VVV Shop 
in de stationsrestauratie van Museum 
Buurtspoorweg.

Wethouder Recreatie & Toerisme Louis 
Koopman nam de nieuwe kaart op maan-
dag 12 april in ontvangst, samen met Rena-
te Waanders van Haaksbergen Promotie. 
“Na tien jaar werd het wel een keer tijd 
voor een nieuwe kaart”, glimlacht Koop-
man. “Er zijn de afgelopen periode zo ont-
zettend veel zaken veranderd in en om 
Haaksbergen. Er zijn bijvoorbeeld hele 
nieuwe woonwijken bijgekomen, zoals 

Nieuw Frankenhuis, de Maalderij, GroenRij-
ck en de Poetengraadshof. Maar het meest 
in het oog springend is natuurlijk de nieu-
we N18. Wandelen en fietsen gaat nu een-
maal niet meer zoals dat in het verleden 
ging. Met de nieuwe kaart weten ook wan-
delaars en fietsers weer precies waar alles 
zit en waar je langs kunt.”

Belangrijkste bezienswaardigheden
In de gezellige VVV Shop in de karakte-
ristieke stationsrestauratie van Museum 
Buurtspoorweg helpt Renate Waanders 
jaarlijks vele duizenden toeristen. “Ook 
voor de gasten die Haaksbergen bezoe-
ken is zoʼn nieuwe kaart uiteraard fijn”, 
weet Waanders als geen ander. “Er is veel 
vraag naar. Dit is bovendien een infor-
matieve kaart, waarop bijvoorbeeld ook 
goed te zien is waar de belangrijkste be-
zienswaardigheden te vinden zijn en op 
welke plekken in en om het centrum gezel-
lige restaurantjes en cafés zitten. De kaart 
heeft  een mooi formaat, is zeer overzichte-
lijk en is aan één kant bedrukt, waardoor 
die ook goed is op te hangen bij de receptie 
op een camping. Hij is vanaf nu voor 4 euro 
bij ons te koop.”
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 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. 

Afvalinzameling 
Koningsdag 
verplaatst 
Op Koningsdag (27 april) haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats daar-
van komt Twente Milieu op zaterdag 24 april de containers legen. Let op dat 
u de container die dag voor 7.30 uur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat 
uw container geleegd wordt. De klantenservice van Twente Milieu is op deze 
zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur bereikbaar via 0900 - 85 20 111 of via het 
contactformulier op www.twentemilieu.nl/contact. Op Koningsdag is het 
afvalbrengpunt gesloten. 
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
 www.sterinsamenduurzaam.nl

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 24 april kunt u oud papier 
brengen bij de St. Bonifaciusschool in 

Sint Isidorushoeve en bij de parkeer-
plaats van VV Buurse. Op dezelfde dag 
kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur terecht 
bij de Paus Joannesschool aan de Ben-
ninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 24 april 2021 halen de Scou-
ting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud 
papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. 
Het papier graag in dozen of gebundeld 

aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij 
de containerverzamelplaatsen.
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Waterzijdig 
inregelen van uw cv

Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van de cv-installatie. Een cv-ketel 
staat vaak op de standaard fabrieksinstelling, waardoor er in de praktijk bij veel 
woningen circa 80 graden of soms nog hoger de ketel uitgaat (dit heet de aan-
voertemperatuur). Dit zorgt er vaak voor dat wanneer het water door het verwar-
mingscircuit stroomt, de temperatuur die terugkomt in de ketel veel te hoog is. 
Met het waterzijdig inregelen kunt u fors op uw gasrekening besparen.

Door de aanvoertemperatuur van de 
cv-ketel lager in te stellen, kan de ketel 
een lagere temperatuur retour ontvan-
gen. Als die temperatuur te hoog is (bo-
ven de 55°C), dan zal een hr-ketel nooit 
zijn hoog rendement behalen. Door uw 
cv waterzijdig in te regelen, kunt u tot 

20 procent lagere gaskosten realiseren 
en heeft  u geen koude ruimtes meer. Op 
cv-inregelen.nl vindt u alle informatie om 
dit zelf te doen. Natuurlijk kunt u ook een 
erkende installateur vragen dit voor u in 
orde te maken.

����������	���������������

Zonneparken in 
Haaksbergen
O  p 16 april zijn door initiatiefnemers de vooroverlegplannen voor zonneparken 
bij de gemeente ingediend. In totaal is er in Haaksbergen ruimte voor maximaal 
40 hectare aan zonneparken. Daarnaast zorgen 22 hectare zonnepanelen op grote 
daken en 5 windturbines voor de totale 94 GWh aan duurzame energie die heel de 
gemeente levert.

Op haaksbergen.nl/duurzameopwekvan-
energie kunt u zien voor welke initiatieven 
plannen zijn ingeleverd. Een toetsingsco-
mité buigt zich nu over de plannen en kijkt 
of ze voldoen aan de vastgestelde Beleids-
regels zonneparken. Uiterlijk 14 mei a.s. 
kan vervolgens een omgevingsvergunning 
aangevraagd worden.

Bestrijding processierupsen binnen bebouwde kom gestart
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Sinds deze week is hovenier Koppelman gestart met de bestrijding van de eiken-
processierupsen binnen de bebouwde kom. Afgelopen weken was het daarvoor ʼs 
nachts nog te koud. Net als vorig jaar wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
preventieve en biologische methoden. De bestrijding  moet ʼs avonds en ʼs nachts 
gebeuren. De aaltjes doen hun werk namelijk niet als de zon schijnt. Over een paar 
weken worden de eiken opnieuw ingespoten.

Net als in 2020 concentreert de gemeente 
zich op alle eiken die eigendom zijn van de 
gemeente binnen de bebouwde kom. Waar 
in het verleden alleen ʻhotspotsʼ preven-
tief bestreden werden, wordt nu de hele 
bebouwde kom aangepakt. Alle eiken wor-
den in principe twee keer ingespoten met 
aaltjes. Behalve druk bezochte plekken, 
zoals schoolpleinen. Deze plekken krijgen 
de tweede keer een behandeling met een 
bacterie, omdat dit middel net wat eff ec-
tiever is. De verwachting is dat er door pre-
ventieve bestrijding veel minder nesten in 
de bomen zullen voorkomen dan in eerde-
re jaren. Als er vervolgens 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, kevers 
en pimpelmeesjes. Bloemrijke bermen, 
perken en tuinen zijn goed voor de natuur-
lijke vijanden van de rupsen. De afgelopen 
jaren heeft  de gemeente veel bloembol-
len geplant en bloemzaden gezaaid. Daar 
heeft  Haaksbergen nu profijt van. D e ge-
meente zet het beleid-met-bloemen dit 
jaar door. Ook binnen de bebouwde zijn 
diverse bloemenmengsels ingezaaid. 
Daarom wordt er op verschillende plekken 
minder gemaaid.

Overlast melden
De kans op nesten met rupsen is dus kleiner 
door de preventieve aanpak. Bovendien 
worden eiken regelmatig gecontroleerd. 
Maar u kunt zelf ook de aanwezigheid van 

nesten melden. Anders dan eerder gecom-
municeerd, moet u hiervoor niet bij Twen-
te Milieu zijn maar bij de gemeente. Dat 
kan via www.haaksbergen.nl/meldingen, 

via de app ʻMijnGemeente APPʼ of via (053) 
573 45 67. Antwoorden op veelgestelde vra-
gen zijn te vinden op www.twentemilieu.nl
/haaksbergen/eikenprocessierups.

Coronacompensatie voor instellingen
Herstel fietspad en 
trottoir Mr. Eenhuisstraat
In de week van 26 april zijn er werkzaam-
heden gepland aan de Mr. Eenhuisstraat. 
Het fietspad en het trottoir ter hoogte van 
de huisnummers 29 tot en met 45 en 18 tot 
en met 38 krijgen een opknapbeurt. Onder 
meer door druk van wortels van bomen 
hebben het asfalt en trottoir veel oneff en-
heden gekregen. De werkzaamheden du-
ren ongeveer drie weken. Fietsers worden 
omgeleid via de Bouwstraat en gemoto-
riseerd verkeer op de rijbaan ondervindt 
slechts af en toe een korte tijd hinder. Be-
woners hebben bericht ontvangen.

Nederland kent een hoop gesubsidieerde instellingen die normaal gespro-
ken veel publiek ontvangen. Denk aan dorpshuizen, bibliotheken en theaters. 
Veel van die publieke instellingen hebben flink te lijden onder de coronacrisis. 
Vanwege de maatregelen kunnen ze geen publiek ontvangen en zijn er geen in-
komsten. Ter compensatie is er vanuit het Rijk geld beschikbaar.

Op 31 maart heeft  de Haaksbergse ge-
meenteraad de subsidieverordening co-
ronamaatregelen vastgesteld. Daarin 

staat hoe Haaksbergen dat geld uit Den 
Haag inzet om de instellingen te compen-
seren. Niet alle instellingen komen voor 

deze regeling in aanmerking. Zo moe-
ten instellingen onder meer minimaal 
7.500 aan structurele subsidie van de 
gemeente ontvangen. Alle voorwaarden 
zijn na te lezen op www.haaksbergen.nl/
subsidies, waar ook het aanvraagformu-
lier te vinden is. Voor meer informatie 
kunnen instellingen contact opnemen 
met Harm Rexwinkel, via (053) 573 45 67 of 
hh.rexwinkel@haaksbergen.nl.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Rectificatie
Per abuis heeft er in weekblad Rond Haaks-
bergen van week 13 (1 april 2021) de vol-
gende ingekomen aanvraag gestaan: 
Wiedenbroeksingel 125, Z/21/019191, het 
bouwen van een erker, aspect bouw, inge-
diend 25 maart 2021. Dit moet echter zijn 
Wiedenbroeksingel 117.

•  Broekheurnerweg 28, Z/21/019397, het 
plaatsen van een erfafscheiding, aspect 
bouw, ingediend 15 april 2021

•  Broekheurnerweg 94a, Z/21/019370, 

het verbouwen van de woning, aspect 
bouw, ingediend 14 april 2021

•  Hengelosestraat 41, Z/21/019355, het 
aankopen van grond (handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening), aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 12 april 2021

•  Kalter 1, Z/21,019426, het plaatsen van 
een tijdelijke verkooptent, aspect bouw, 
ingediend 19 april 2021

•  Scholtenhagenweg 34, Z/21/019381, 
het slopen van voormalige badmeesters 
woning, aspect sloop, ingediend 14 april 
2021

•  Veldmaterstraat 75, Z/21/019411, het 
verbouwen en aanpassen van een win-
kelpand, aspect bouw, ingediend 17 
april 2021

•  Watermolenweg, kadastraal be-
kend onder sectie S, nummer 647, 
Z/21/019406, het plaatsen van een 
zendinstallatie, aspect bouw, ingediend 
16 april 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE
•  De Biester 13, Z/21/018802, het bouwen 
van een overkapping, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Blankenburgerstraat ong., kadastraal 
bekend onder sectie K, nummer 7490, 
Z/21/018839, het herbouwen van een 
bijgebouw, aspect bouw

•  Kalter 2, Z/21/019210, het vervangen 
van handelsreclame, aspect bouw

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

•  Moatsnieder 32, Z/21/018936, het bou-
wen van een woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Wiedenbroeksingel 117, Z/21/019191, 
het bouwen van een erker, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 21 april 2021. Tegen bovengenoemde 
besluit(en) 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
•  Kinkelerweg 12, Z/21/019365, voor het 
wijzigen van een agrarische inrichting

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Schuttersfeesten (3-5 september 2021), 
Z/21/019388, park Groot Scholtenha-
gen, ingediend 15 april 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden 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


