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GemeenteNieuws

Overal bloemen
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Het voorjaar. Voor de meeste mensen de mooiste tijd van het jaar. Vanwege het lekkere 
zonnetje op onze bleke wangen, de lengende dagen, de vroege vogels en vlinders die her 
en der weer rondfladderen. En niet in de minste plaats vanwege de kleurrijke bloemen 
die overal weer te zien zijn. We vroegen om de vrolijke lentebloeiers eens op de gevoeli-
ge plaat vast te leggen. Dat deden een heleboel mensen. We selecteerden voor u de drie 
mooiste!
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Han Hilderink zette de violen voor het glazen bos op de foto. Van Felix Reijken kregen we 
vrolijke bloeiers op de ovonde op de Noordsingel toegestuurd. Barbara van Oost legde 
Lodewijckje vast te midden van krokussen in verschillende kleuren. 

Han, Felix en Barbara krijgen een kleine verrassing thuis gestuurd. Alle fotografen be-
dankt voor de deelname!

Nieuwe inrichting Molenstraat voorgelegd aan buurt
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De Molenstraat in het centrum van Haaksbergen wordt aangepast naar de eisen van 
de huidige tijd. Zo wordt regenwater in de grond geïnfiltreerd, komen er meer en 
andere bomen en planten, energiezuinige verlichting en aansluitend aan de Markt 
een sfeervol pleintje. De plannen voor de reconstructie van de straat zijn het afge-
lopen jaar ontwikkeld met een werkgroep bestaande uit onder andere centrumon-
dernemers. Nu wil de gemeente graag weten wat àlle omwonenden en winkeliers 
uit de Molenstraat vinden van het ontwerp en wanneer de werkzaamheden moeten 
starten.

Voor de naaste omgeving heeft  de ge-
meente een website ontworpen. Hierop 
kunnen de omwonenden en winkeliers 
in woord en beeld een indruk krijgen van 
hoe de straat ingericht wordt. Hoe de 
straat er precies komt uit te zien staat nog 
niet vast. Daarover mogen omwonenden 
en winkeliers hun mening geven. Dat kan 
in eerste instantie via een formulier op de 
site. Onderwerpen waarover ze kunnen 
meepraten zijn bijvoorbeeld de inrich-
ting van het openbaar groen, oplossingen 
voor hoogteverschillen en de start van de 
werkzaamheden. Als het mogelijk is pro-
beert de gemeente rekening te houden 
met de diverse wensen.

Aantrekkelijker centrum
De gemeente wil het Haaksbergse 
dorpshart graag aantrekkelijker maken 
voor bezoekers en bewoners. Daarvoor is 
samen met centrumondernemers en met 
steun van de provincie Overijssel het Ac-
tieplan Centrum opgesteld. Stapje voor 
stapje worden er verbeteringen aange-
bracht in het centrum die de sfeer ten 
goede komen. Onderdeel daarvan is de 
reconstructie van de Molenstraat. Bij de 
herinrichting van deze straat is goed ge-
keken naar ontwikkelingen met betrek-
king tot het klimaat, duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid.

Cosmetisch en functioneel
De veranderingen in de Molenstraat zijn 
cosmetisch en functioneel van aard. Nu 
het klimaat verandert en Nederland vaker 
te maken krijgt met periodes van hitte en 
droogte, afgewisseld met hevige regen-
buien moet daar op worden ingespeeld. 
Daarom komt er een infiltratieriool. Dat 
zorgt er voor dat regenwater de grond in 

gaat in plaats van naar de waterzuivering. 
De nieuwe bomen en planten in de straat 
zullen zorgen voor schaduw en verkoe-
ling. Verder komen er onder meer energie-
zuinige lichtarmaturen en een duidelijke 
scheiding tussen rijbaan en voetpad. Een 
pleintje op een verhoging met bomen aan 
de kant van de Markt is de kers op de taart 
van het plan. 

Programma over de bevrijding
Historische Kring Haaksbergen, KBO afdeling Haaksbergen en de Wittemgroep-
KBO, heeft  samen met RTV Sternet een productie gemaakt over de bevrij-
ding van Haaksbergen. Onder de titel “Tweede Wereldoorlog en Bevrijding 
Haaksbergen 1940-45.” De documentaire, die een uur duurt, wordt op woens-
dagavond 5 mei uitgezonden via www.haaksbergeninbeeld.nl/herdenken en is 
daar ook daarna nog te bekijken.

In de docu vertellen Lies Oortman-
Leppink, Herman Waanders en Antoon 
Leferink over hun persoonlijke erva-
ringen van die tijd in Haaksbergen. 

Daarna presenteren Henri Achterberg 
en Léon Klaczynski indringende ver-
halen van hun vaders als verzetsman 
en als Pools militair. De bevrijding van 

Haaksbergen en Twente wordt in beeld 
gebracht aan de hand van fotomateri-
aal en filmbeelden, gemaakt eind maart 
1945 tijdens de opmars van de geallieer-
de Engelse, Canadese en Poolse legers. 
Na de uitzending leidt Harry Maathuis 
als gespreksleider een discussie over de 
lessen die we kunnen trekken uit die tijd. 
Deelnemers aan de gesprekstafel zijn 
Bennie Waanders, Léon Klaczynski en 
Henri Achterberg.

 Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvor-
ming over uiteenlopende onder-
werpen. De besluiten uit deze 
vergadering worden elke woens-
dagmiddag gepubliceerd en zijn 
na te lezen op haaksbergen.raads-
informatie.nl. 
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“Herdenken in Haaksbergen doen we samen!” 

AFVAL

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 

Voor informatie kunt u bellen naar (053) 
5724379.

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 1 mei kunt u tussen 8.30 en 

11.00 uur oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 1 mei halen De Kameleon 

en de Dr. Ariënsschool oud papier op in 
de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud pa-
pier kunt u ʼs morgens voor 8.30 uur in 
dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats. 
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Ieder jaar op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoff ers van de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook de slachtoff ers van andere oorlogen. Dat doen we ook in 
Haaksbergen en dat doen we ieder jaar mét elkaar. Dit jaar gaat dat herdenken, net 
als vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen een beetje anders dan anders. Linda 
Kloppenburg van het organiserend comité legt uit.

Net als voorgaande jaren komt het comité 
in de weken voor de herdenking bij elkaar. 
“Dat gebeurt nu digitaal”, lacht Kloppen-
burg. “Wat dat betreft  is er een hoop veran-
derd. Via Teams krijg je wel leuke inkijkjes 
bij mensen thuis. Maar wat nog steeds het-
zelfde is, dat is dat we in Haaksbergen echt 
samen optrekken. Herdenken doen we in 
Haaksbergen samen. Natuurlijk staat er 
rondom het herdenken al een aantal zaken 
vast, maar er is ook ruimte voor nieuwe din-
gen. We kijken bijvoorbeeld met elkaar naar 
het landelijke thema. Wat kunnen we daar 
mee? Spreekt het onze inwoners aan? Hoe 
betrekken we jong en oud erbij?”

Over grenzen heen
Het samen herdenken blijft  in Haaksbergen 
niet beperkt tot de gemeentegrenzen. Zelfs 
niet tot de landsgrenzen, weet ook Linda 
Kloppenburg. ”Het is heel bijzonder dat we 
onze partnergemeente Ahaus betrekken bij 
de herdenking. Dat is lang niet overal in ons 
land gebruikelijk. We herdenken al jaren sa-
men met de leerlingen van de Anne Frank 
Schule en met de bestuurders van partner-
gemeente Ahaus. Leerlingen van Het Assink 
bezochten samen met hun Duitse jaarge-
noten van de Anne Frank Schule het onder-
duikmuseum in Winterswijk. Ook daar keek 
men op van dit initiatief.”

Samen verder
Als docente Duits op Het Assink snapt Klop-
penburg de gevoeligheden rondom het sa-
men herdenken goed. “Maar we moeten 
uiteindelijk, met respect voor die gevoe-
ligheden, samen verder”, klinkt het uit de 
mond van Kloppenburg. “Dat doen we in 
Haaksbergen al jaren, juist ook met onze 
Duitse buren. Zo werd vorig jaar een Anne 
Frank-boom in Haaksbergen geplant en 

diezelfde dag ook een exemplaar in Ahaus. 
De herdenking wordt breed gedragen in 
Haaksbergen. Vele vrijwilligers zetten zich 
in om de graven van gesneuvelde Canade-
se soldaten te onderhouden. Basisscholen 
herdenken samen, steken kaarsen aan en 
leggen bloemen bij de graven. Verschillen-
de geloofsgemeenschappen komen samen 
en leggen ook bloemen. Hoe verschillend 
we ook zijn, we vinden het samen belang-
rijk om op een waardige manier te herden-
ken. Daarin zijn we hetzelfde.”

Hoe herdenken we dit jaar?
Kloppenburg vindt het erg jammer dat de 
herdenking ook dit jaar vanwege de co-
ronamaatregelen sober uitgevoerd gaat 
worden. “Dat is nu eenmaal zo”, knikt de 
docente. “We kunnen niet samenkomen, 
maar vinden het wél belangrijk samen te 
herdenken. We hebben een manier gevon-
den waarop dat kan. We gaan dat op af-
stand en digitaal doen. Een aantal zaken 
neemt RTV Sternet van tevoren op om het 
op 4 mei uit te zenden, zodat iedereen het 
kan meemaken. Denk aan het leggen van 
bloemen, lichtjes op de oorlogsgraven, een 
toespraak van burgemeester Welten en nog 
veel meer. Aansluitend is er een muzika-
le herdenking door Rutger de Vries en Ma-
thanja Kornelissen, in samenwerking met 
RTV Sternet en de MBS.”

Kijk thuis mee
Bekijk de uitzending van RTV Ster-
net op dinsdagavond 4 mei via  
www.haaksbergeninbeeld.nl/
herdenken. Even voor de klok van 20.00 uur 
is daar een link te vinden waarmee het pro-
gramma bekeken kan worden. Uiteraard 
kan een en ander ook naderhand worden 
teruggekeken.
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“Dit mag nóóit meer gebeuren!”
Het is inmiddels ook in Haaksbergen een goed gebruik om jongeren te betrek-
ken bij het herdenken. Ondanks corona gebeurt dat ook dít jaar, maar dan in 
aangepaste vorm. Femke en Anne-Fleur zitten in de derde klas van Het Assink 
lyceum (locatie De Bouwmeester). Zij zijn betrokken bij het leggen van bloemen 
en vertellen graag waarom ze dat zo belangrijk vinden.

“Het is van belang om te blijven herden-
ken, want de Tweede Wereldoorlog was 
een donkere periode in onze geschie-
denis. Dit mag nóóit meer gebeuren! 
Doordat we ieder jaar in onze gedach-
ten stilstaan op 4 mei, herdenken wij 
de burgers en militairen die zijn omge-
komen in de Tweede Wereldoorlog. We 
vinden het daarom ook erg belangrijk 

om onze school te mogen vertegenwoor-
digen door het leggen van bloemen. Wij 
zijn jong en weten natuurlijk niet hoe het 
was om in de Tweede Wereldoorlog te 
leven. Doordat ook jongeren betrokken 
worden bij de herdenking op 4 mei, blijft  
deze dag in het licht staan en kunnen de 
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog 
verteld blijven worden.”

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

�����������������������������

Wie betaalt de 
zonneparken?

Liggen uw zonnepanelen schuin genoeg, dan worden ze in principe door de regen 
vanzelf schoongespoeld. Mits het voldoende regent natuurlijk! Wanneer u twijfelt 
of uw zonnepanelen een schoonmaakbeurt nodig hebben, houd dan de opbrengst 
van de panelen in de gaten. Loopt dit terug, dan zou een schoonmaakbeurt de op-
lossing kunnen zijn. Dat kan maar zo 3% rendement schelen. Dit is natuurlijk geen 
vetpot, maar voor niks gaat de zon op!

Heeft  u nu veel bomen in uw tuin of bij-
voorbeeld een grote conifeer, dan kan 
er veel stuifmeel op uw panelen belan-
den. Dan is het verstandig de zonnepa-
nelen ieder jaar rond deze periode een 
keer schoon te maken. Dat is een goed 
moment, want vanaf nu gaat de zon ho-

ger staan en begint de opbrengst dus 
weer aan te tikken. Als het nodig is, dan 
kunt u het nog een keer in mei doen, als 
het meeste stuifmeel van bloeiende bo-
men weg is. Om zonnepanelen schoon te 
maken, heeft  u alleen lauw water en een 
zachte spons nodig. Zeep is niet nodig.

Op dit moment worden 7 initiatieven voor zonneparken beoordeeld. De toetsings-
commissie kijkt kritisch naar de plannen aan de hand van de beoordelingscrite-
ria. Maar wie betaalt de zonneparken eigenlijk? Komt dat voor rekening van de 
gemeente?

Nee, daar kunnen we gelijk heel duide-
lijk over zijn. De initiatiefnemer van het 
zonnepark neemt de kosten voor zijn re-
kening. De opbrengsten zijn ook voor re-
kening van de initiatiefnemer, maar in 
Haaksbergen is het beleid dat een initia-
tief 50 procent lokaal eigendom moet zijn. 
Dat betekent dat bewoners of bedrijven 
uit de lokale gemeenschap eigenaar of 
mede-eigenaar zijn. Dat eigendom is vaak 

een collectief eigendom, bijvoorbeeld in 
de vorm van een coöperatie of een andere 
passende rechtsvorm. De gemeente geeft  
dus alleen ruimte aan zonneparken, bin-
nen de gestelde regels en richtlijnen.

   Openbare Bekendmakingen

Foto:  Alexander Fianke
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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-
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 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) 
•  Peddemors 22, Z/21/019466, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw, in-
gediend 22 april 2021

•  Wagnerstraat 12, Z/21/019427, het 
plaatsen van een dove schutting, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 19 april 
2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Aaftinksweg 25a, Z/21/018867, het uit-
breiden van de woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 21 februari 2021, 
de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 9 
juni 2021

•  Spinnerstraat 8, Z/21/018707, het uit-
breiden van een bedrijfspand ten behoe-
ve van opslag, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 4 februari 2021, de nieuwe ui-
terste beslisdatum wordt 9 juni 2021

Tegen bovengenoemde besluit(en) 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  
•  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.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 26 
april 2021.

•  Rietmolenweg 16, Z/20/018365, het 
bouwen van een kantoor met bedrijfs-
hal/opslagruimte, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 28 
april 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  
•  Peddedijk 50, Z/20/016940, het bouwen 
van een jongveestal/berging, aspect 
bouw en handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden

Met ingang van 29 april 2021 kan binnen 
6 weken beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingesteld. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Alsteedseweg 73, Z/21/019453, het rea-
liseren van twee boomhutten

•  Kroonprins 30, Z/21/019479, voor 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Kolderhoeveparty (20-21 november 
2021), Z/21/019451, Olhuisweg 24, inge-
diend 21 april 2021

Deze aanvraag kan 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


