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GemeenteNieuws

Gelukwensen voor 101-jarige Gerda Holtkamp
Ze is geboren in Lonneker op 15 juni 1920. Afgelopen dinsdag werd Gerda Holtkamp-
Hoenink 101 jaar. Een échte mijlpaal vindt burgemeester Rob Welten. En dus ging 
hij op de koff ie bij de jarige in verpleeghuis Wiedenhof, waar ze al twee jaar woont. 
Gezellig aten ze samen een taartje.

Het moest vorig jaar een geweldig eeuw-
feest worden voor Gerda Holtkamp. Zoon 
Jan (73), die in Canada woont, en doch-
ter Ineke uit Australië zouden, samen met 
hun kinderen, overkomen voor haar hon-
derste verjaardag. Corona was de grote 
spelbreker. Er kon he-le-maal niets. Wat 
een teleurstelling voor iedereen. Maar de 
hoofdpersoon berustte erin. “Tsja, wat zul 
je eraan doen?” Ook dit jaar geen overzee-
se familie op verjaardagsvisite. Wel haar 
oude buren uit Twekkelo en Usselo die haar 
trouw blijven bezoeken. En burgemeester 
Rob Welten die haar feliciteerde namens de 
gemeente. Want al woont haar kroost ver 
weg, naar Gerda Holtkamp wordt omgeke-
ken. Gewoon, omdat ze zo’n aimabel mens 
is.

Fan van Jannes
De eerste 28 jaar van haar leven bracht ze 
door op de boerderij aan de Veendijk in 
haar geboortedorp. Na haar huwelijk met 
Henny Holtkamp verhuisde ze naar diens 
boerenbedrijf in Twekkelo. Een zoon en 
een dochter kregen ze samen. “Twee kin-
deren, toen was het genoeg”, aldus de ja-
rige. Haar hele familie staat in fotoformaat 
bijeen op een tafeltje. Ze glimlacht bij een 
vergeeld kiekje van haar jeugdige tweetal. 
Ineke in haar zondagse jurkje, krullen in d’r 
haar. Jan in een pofbroek met bretels. En 
verder staan er gezinsfoto’s uit Canada en 
Australië. “Leuk vind ik het niet dat ze zó 
ver weg wonen. Maar het is niet anders.” 
Gerda Holtkamp heeft  het leven leren aan-
vaarden zoals het komt. Ze haalt plezier uit 
kleine dingen. Een gezellig gesprek, een 

potje Mens-erger-je-niet, een sjaal breien, 
natuurfilms kijken. Skypen met Jan en In-
eke. Brood eten in de tuin van Wiedenhof. 

En ze houdt erg van muziek. “Vooral Jan-
nes vind ik mooi.”

Special Olympics-vlag is in Twente

De Special Olympics-atleten Maartje, Teun, Laxmi, Marjolijn en Wessel werden enorm verrast door 
twee volledig omgetoverde Special Olympics Müller trucks.

Twente organiseert volgend jaar van 10 
tot en met 12 juni het grootste landelij-
ke sportevenement voor mensen met 
een verstandelijke beperking: de Special 
Olympics Nationale Spelen 2022. In elk 
van de veertien Twentse gemeenten 
vindt straks minimaal één sportevene-
ment plaats. In Haaksbergen gaat het 
om het G-voetbaltoernooi. De Special 
Olympics-vlag is inmiddels al in Twente 
gearriveerd. Op zaterdag 25 september 
vinden bovendien de Pregames plaats, 
waarbij in vijf takken van sport regiona-
le spelen worden gehouden. De voorpret 
kan beginnen!

een meeslepende countdown. De Speci-
al Olympics-atleten Maartje, Teun, Laxmi, 
Marjolijn en Wessel werden enorm verrast 
door twee enorme volledig omgetoverde 

Special Olympics Müller trucks. Vanaf nu 
staat hun beeltenis groots geportretteerd 
en worden ze een jaar lang door Neder-
land meegesleept met de boodschap ‘We 

are special!‘ “We moeten onwijs trots zijn 
in Twente. Dit is een ontzettend belangrij-
ke aanjager om G-sporten in de regio te 
verbeteren”, aldus Roy de Witte, gedepu-
teerde van de Provincie Overijssel.

Aandacht voor G-sport fantastisch
“Het is geweldig dat de Special Olympics 
naar Twente komen”, zegt ook een trotse 
sportwethouder Antoon Peppelman. “In 
heel Twente bieden we in juni 2022 aan 
ruim 2500 sporters met een beperking 
volop ruimte om te doen waar ze zo ont-
zettend goed in zijn. Al die aandacht voor 
de G-sport is fantastisch. Het enthousi-
asme, het doorzettingsvermogen en de 
prestatiedrang van deze sporters zijn 
buitengewoon. In Haaksbergen kunnen 
we dat volgend jaar goed zien tijdens het 
voetbaltoernooi op Park Groot Scholten-
hagen. Het startschot is dit weekend al-
vast gegeven en de Special Olympics-vlag 
is al in Twente. Ik kijk er enorm naar uit en 
met mij velen!”

In de aanloop naar volgend jaar, als het 
allemaal écht gaat beginnen in Twente, 
vinden er allerlei festiviteiten plaats. Af-
gelopen vrijdag werd de toon gezet met 

M aak op tijd een afspraak

Nieuw paspoort,
identiteitskaart of 
rijbewijs nodig?

Pannaveldje Klaproos verplaatst
Het pannaveldje aan de Klaproos wordt binnenkort verplaatst naar het grote 
grasveld aan de Parnassia. Het veldje aan de Klaproos bleek te dicht op de hui-
zen te staan. Ballen in tuinen en op geparkeerde autoʼs zorgden daardoor wel 
eens voor overlast bij omwonenden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Met 
het verplaatsen van het veldje naar de Parnassia blijft  het veldje behouden voor 
de wijk.

Wijkraadslid John Haarman heeft  zich er 
altijd voor ingezet om het veldje voor de 
wijk te behouden. Hij gaat het veldje (de 
omheining en de bijbehorende goaltjes) 
binnenkort ook verplaatsen, zodra zijn 
drukke agenda dat weer toelaat. Het is 
goed om te zien dat verschillende buurt-
bewoners al hebben aangeboden om 
hem daarbij een handje te helpen. Vele 
handen maken immers licht werk.

Ook elders
In Haaksbergen zijn overigens nog meer 
inwoners actief rondom speelvoorzie-
ningen. Zo zijn bewoners aan de Corne-
lis Jolstraat druk bezig om de speelplek 
opnieuw in te richten. Datzelfde geldt 
ook voor de speelplek tussen de Pas-
toor Brandsmastraat en de Geukerdijk. 
Verschillende speeltoestellen die nu nog 
bij de leegstaande schoolgebouwen van 
de Theo Scholteschool en OBS De Weert 
staan, worden herplaatst.

Om op vakantie naar het buitenland te kunnen, heeft  u een geldig reisdocument no-
dig. Is uw identiteitskaart of paspoort verlopen? Maak dan op tijd bij de gemeente 
een afspraak om deze te vervangen. Door de coronamaatregelen werkt de gemeen-
te alleen op afspraak.

Er is veel vraag naar rijbewijzen en reisdo-
cumenten. Door de coronamaatregelen is 
onze dienstverlening aangepast en kun-
nen wij minder mensen toelaten in het ge-
meentehuis. Als u niet op tijd een afspraak 
maakt, kunnen we u misschien niet op tijd 
helpen. Wilt u een afspraak maken? Dan 
kunt u dat vanaf nu ook zelf weer inplan-
nen via www.haaksbergen.nl. 

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is maandag tot en met 
vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Op 
dinsdag is het gemeentehuis ook van 16.00 
tot 19.00 uur geopend en op woensdag van 
13.30 tot 16.00 uur. 
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Uzin Utz hoofdsponsor Ontmoetingspark De Greune

Een kort rustmoment voor sportwethouder Antoon Peppelman tijdens de sportieve middag op Ont-
moetingspark De Greune.

Er ontstaat iets moois aan de noordkant van Haaksbergen. Op Sportpark De Greune 
is met Ontmoetingspark De Greune door allerlei nieuwe voorzieningen namelijk een 
fijne plek ontstaan voor jong en oud. Met Uzin Utz heeft het Ontmoetingspark nu 
voor de komende vijf jaar een betrokken hoofdsponsor gevonden. Afgelopen vrij-
dag is die samenwerking, in het bijzijn van burgemeester en wethouders, bekrach-
tigd. Tijdens een sportieve middag werd er teruggekeken naar wat al is gerealiseerd, 
wat de plannen zijn voor de komende jaren en werd er deelgenomen aan een heuse 
bootcamp.

“De gemeente Haaksbergen is voor ons 
een belangrijke partner. We zitten op de-
zelfde lijn als het gaat over wat we nog 
willen bereiken met elkaar”, aldus Gert 
Jan Klanderman van Ontmoetingspark De 
Greune. “Het Ontmoetingspark kun je zien 
als een podium waarop je met elkaar werkt 
aan besparing op zorgkosten, maar ook op 
het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, 
biodiversiteit, waterbeheer en natuurlijk 
ontmoeting en plezier van mensen. Zo kij-
ken we naar het park en de mogelijkheden 
die het biedt”, vertelt Klanderman.

Aanrader voor andere bedrijven
Uzin Utz-directeur Gerben Bouwmeester is 
blij met een partner als het Ontmoetings-
park. “Vanwege wat we hier samen kun-
nen ontwikkelen én om de mensgerichte 
aanpak. Als je hier bent en de collega’s van 
Aveleijn en de dagbesteding bezig ziet, dan 
zet dat je werk en de druk die daarbij hoort 

in een totaal ander perspectief. Als corona 
achter de rug is, dan hoop ik dat wij onze 
collega’s van Aveleijn weer een werkplek 
kunnen bieden bij ons aan de Bouwstraat. 
Zo’n samenwerking is écht een aanrader 
voor andere Haaksbergse bedrijven.”

Sportpark van de toekomst
Het Ministerie van VWS en zijn innovatie-
programma Sportinnovator zien het Ont-
moetingspark als een voorbeeld voor de 
invulling van ‘het sportpark van de toe-
komst’. Richard Migchielsen is kwartier-
maker van het Ontmoetingspark. “Het 
Ministerie vindt het belangrijk dat ande-
re gemeenten ook gebruik kunnen maken 
van de opgedane kennis en inzichten. Dat 
zijn we uiteraard helemaal met ze eens. Zo 
kunnen we anderen in het land adviseren 
bij het inrichten en opzetten van dergelijke 
parken. Dat doen we graag!”

Op de goede weg
De gemeente is ook een van de partners 
van het Ontmoetingspark. “Samen op weg 
naar een vitaal en duurzaam Haaksbergen, 
waar iedereen mee kan doen. Daar gaan 
we voor”, aldus wethouder Antoon Peppel-
man. “Uzin Utz doet al veel op het gebied 
van duurzaamheid, bijvoorbeeld als het 

gaat om de energietransitie. De ervaringen 
deelt het bedrijf graag met het Ontmoe-
tingspark. Dat het Ministerie van VWS Ont-
moetingspark De Greune ziet als voorbeeld 
voor de invulling van ‘het sportpark van de 
toekomst’ is een teken dat we in Haaksber-
gen op de goede weg zijn.”

Werken aan een betere leefomgeving voor insecten 

Minder maaien en meer bloemen voor biodiversiteit 

Op ongeveer 25 procent van de gazons krijgen kruiden en bloemen de ruimte. Op de borden is nade-
re uitleg te lezen.

De gemeente werkt de komende jaren 
binnen en buiten de bebouwde kom 
aan meer biodiversiteit in de openba-
re ruimte. Veel planten en ander groen 
hebben de afgelopen zomers te lijden 
gehad onder onder andere de droogte, 
waardoor de leefomgeving van insec-
ten wordt bedreigd. Die insecten zijn 
juíst zo belangrijk voor de natuur: voor 
gewassenbestuiving, als voedsel voor 
andere dieren en als natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups. Daarom 
krijgen kruiden en bloemen meer ruim-
te, zodat er een betere leefomgeving 
voor insecten ontstaat en de natuur 
meer tot bloei komt. 

Werken aan meer biodiversiteit is een 
wettelijke plicht voor overheden. De Eu-
ropese Green Deal verplicht landen zich in 
te spannen voor meer biodiversiteit voor 
2030. Die verplichting is er natuurlijk niet 
voor niets. De rijkdom aan soorten dieren, 
planten en bloemen staat onder druk en 
daarmee de kringloop van de natuur. In-
secten bijvoorbeeld bestuiven gewassen, 
leven van bloemen en planten en zijn zelf 
weer voedsel voor vogels. Maar het werkt 
ook op een andere manier. Denk aan de 
eikenprocessierups. Hoe beter de leef-
omgeving voor insecten, hoe kleiner de 
komende jaren de kans op overlast door 
de nare rupsen. Daarnaast zien veel inwo-
ners graag kleurrijker groen. 

Gazons
De gemeente Haaksbergen wil - in navol-
ging van andere gemeenten - een goede 
leefomgeving creëren voor insecten en 
tegelijkertijd de buitenruimte leefbaar en 
aantrekkelijk houden voor inwoners, zo-
dat het er fijn wonen is. Om de biodiversi-
teit te bevorderen worden grotere gazons 
in Haaksbergen, die gemarkeerd zijn met 
een informatiebordje, vanaf dit seizoen 
minder vaak gemaaid. Daardoor krijgen 
kruiden en bloemen de ruimte. De ge-
meente laat het gras groeien op plekken 
waar dat niet hinderlijk is. Het gaat om on-
geveer 25 procent van alle gazons. Officië-
le trap- en speelvelden worden natuurlijk 

wél met regelmaat gemaaid, zodat er vol-
doende ruimte is voor recreatie. 

Bloemen
Behalve dat er minder wordt gemaaid, 
zijn op zichtlocaties en bij de entrees van 
wijken stroken met eenjarige bloemen-
mengsels ingezaaid. Hierin komen bloe-

mensoorten voor die aantrekkelijk zijn 
voor bijen en vlinders, maar óók voor het 
menselijk oog. De bloemenmengsels ko-
men rond juli in bloei. Nog even geduld 
dus... Inwoners kunnen overigens zelf ook 
het nodige doen met bloemenmengsels en 
bloembollen in de tuin.

Overlast beperken
De nieuwe aanpak zorgt voor een verande-
rend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor 
veel mensen wennen. Daar is de gemeente 
zich bewust van. Eventuele overlast wordt 
zoveel mogelijk beperkt. Zo worden de ran-
den van de betreffende gazons wel regelma-
tig gemaaid. Fietspaden, wandelpaden en 
goten blijven daarmee vrij van overhangend 
gras. Ook wordt daarmee voor fietsers en 
wandelaars de kans op teken verminderd. 
Vrees voor een toename van ratten is onno-
dig. Ratten houden zich namelijk op bij wa-
ter en voedsel. Voedsel vinden ze in afval en 
dierenvoer en niet tussen de bloemen en 
kruiden. 

Bomen en vaste planten
De gemeente heeft de komende tijd ook ex-
tra aandacht voor bomen en vaste planten. 
Er wordt een inventarisatie gemaakt van 
dood groen. Dat groen wordt verwijderd en 
in het najaar vervangen. Daarnaast inspec-
teert Twente Milieu de komende weken een 
groot aantal bomen op onderhoudsbehoef-
te. Daaruit ontstaat een snoeiplan. Zo werkt 
de gemeente Haaksbergen samen met Twen-
te Milieu aan een leefbare omgeving voor in-
woners, insecten, bijen, vlinders en vogels. 

Kijk op haaksbergen.nl voor een kaart, waar-
op te zien is op welke gazons in Haaksbergen 
kruiden en bloemen de ruimte krijgen.

In afstemming met natuurorganisaties
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De natuurorganisaties maken zich al lan-
gere tijd sterk voor meer biodiversiteit 
in Haaksbergen. Ze zaaien bijvoorbeeld 
de bermen in met bloemenmengsels, 
waardoor de bloeiende bermen vol met 
margrieten en klaprozen staan. De ge-
meente en de Haaksbergse natuuror-
ganisaties hebben afgelopen tijd met 
elkaar overleg gevoerd over de maatre-
gelen voor meer biodiversiteit binnen en 
buiten de bebouwde kom. Bijvoorbeeld 
over plekken waar het best gezaaid kan 
worden, het aantal keren maaien en de 
wijze waarop. Het maaien gebeurt nu al-
leen nog maar na de bloeiperiode. Langs 
hoofdwegen worden de randen en hoe-

ken (in verband met het zicht) frequen-
ter gemaaid. Maaisel wordt afgevoerd 
om de bodem te verschralen. Deze 
werkzaamheden voert Twente Milieu in 
opdracht van de gemeente uit. Verzoek 
(ook van de natuurorganisaties) aan be-
woners van het buitengebied is om niet 
zelf de bermen te maaien.

De Haaksbergse natuurorganisaties wer-
ken met elkaar samen onder de naam Na-
tuurtafel. Het gaat om IVN Haaksbergen, 
Stichting De Groene Waaier, Stichting 
Schaapskudde Haaksbergen, Stichting 
Natuur en Milieu Haaksbergen en Imker-
vereniging De Heidebloem.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 19 juni kunt u tussen 10.00 en 
12.00 uur oud papier brengen naar de Paus 

Joannesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 19 juni halen Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen. 

ALGEMEEN

INSPRAAK OVER ONTWERP ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING 
Burgemeester en wethouders hebben op 
8 juni 2021 de ontwerp Algemene plaat-
selijke verordening vastgesteld. Deze ont-

werp Algemene plaatselijke verordening 
geeft  regels in het belang van de openbare 
orde, de natuur, het beheer van de open-
bare ruimte en ander zaken betreff en-
de de ‘huishouding’ van de gemeente. De 
ontwerp Algemene plaatselijke verorde-
ning ligt in de periode van 18 juni 2021 tot 
17 juli 2021 ter inzage bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis en vindt u op www.
haaksbergen.nl/terinzage. Inwoners en be-
langhebbenden kunnen binnen de termijn 
van terinzagelegging naar keuze schrift elijk 
of mondeling een reactie geven op de ont-
werp Algemene plaatselijke verordening 
bij burgemeester en wethouders. Inwoners 
en belanghebbenden die dat mondeling 
willen doen, kunnen hiervoor contact op-
nemen met mevrouw A. Somhorst van af-

deling ontwikkeling, via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

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”.

�����������������������

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

Geld terug en subsidies 
voor energiebesparing

Regen en hitte in Twente

Hoe bereiden we ons voor op 
een veranderend klimaat? Energie besparen levert vaak ook nog geld op. Wat is er nu 

mooier dan dat? Maak daarom gebruik van geldterugacties, 
subsidies en regelingen. De gemeente en het Rijk helpen 
u hiermee. Met de actie Poen voor Groen krijgt u 50 euro 
terug bij aankoop van energiebesparende producten. 
Met de ISDE-subsidie krijgt u bij het nemen van twee 
maatregelen (isolatie, dubbel glas) subsidie per m2. 
Voor isolatiemateriaal geldt een lager btw-tarief (9 pro-
cent in plaats van 21 procent) en u ontvangt uw btw 
terug voor aanschaf en installatie van zonnepanelen. 

Meer weten over subsidies en regelingen? Kijk dan eens op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/subsidies.

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms 
gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het 
watersysteem is hier niet op ingericht. Heft ige regenbui-
en leiden tot wateroverlast. 

Samen met de andere Twentse gemeenten en water-
schap Vechtstromen werken we aan hoe we omgaan 
met de veranderingen die op ons afkomen. We geven u 
tips en informatie op onze website. Daar vindt u ook ‘ver-
halen over een veranderd klimaat’ (linksonder op de pagi-

na). Interessant om eens te lezen over grondwater, hoe het 
landschap en het klimaat in Twente er destijds (140.000 jaar 

geleden) uitzag, maar ook inspiratie over hoe u om kunt gaan met het veranderen 
klimaat. Leuk dus om tijdens een warme zomeravond te lezen op www.sterinsamen-
duurzaam.nl/klimaat-natuur

Leerlingen presenteren idee
tijdens einddag AdoptIdee
Op 23 juni presenteren scholieren van de 
groepen 6, 7 en 8 van meerdere Haaks-
bergse basisscholen hun ideeën aan 
Haaksbergse ondernemers die willen 
innoveren. Dat doen de leerlingen via 
een videopitch. De ondernemers kiezen 
hieruit de winnende ideeën. Stichting 
AdoptIDee laat kinderen nadenken over 
echte uitdagingen van bedrijven uit 
Haaksbergen. Aan de hand van een pro-

bleemstelling, geformuleerd door de 
deelnemende ondernemingen, bedenken 
scholieren in kleine groepen een oplos-
sing. De gemeente Haaksbergen steunt 
dit onderwijsconcept. De ondernemers 
maken gebruik van de creativiteit van de 
kinderen en andersom komen de leerlin-
gen in aanraking met verschillende werk-
velden. Meer informatie is te vinden op 
www.adoptidee.nl.

 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. 

Hoorzitting Kadernota
Op woensdag 14 juli behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2022. Op maandag-
avond 28 juni houdt de gemeenteraad hierover een openbare hoorzitting. Deze hoor-
zitting begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Inwoners en vertegenwoordigers van 
Haaksbergse instellingen of organisaties 
kunnen dan hun mening geven over de Ka-
dernota 2022. Wie van deze mogelijkheid 
gebruik wil maken, kan tot maandag 28 juni 
uiterlijk 12.00 uur contact opnemen met de 
raadsgriff ier Gerrit Raaben. Hij is bereik-

baar via telefoonnummer (053) 573 45 67 of 
per mail via g.raaben@haaksbergen.nl. 

De Kadernota 2022 ligt voor belangstel-
lenden ter inzage in de hal van het ge-
meentehuis en is ook te raadplegen via  
www.haaksbergen.nl.

Agendaʼs 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 maan-
dag 21 juni contact opnemen met 
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is.

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 22 juni staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda: 

•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen

•  Vaststellen besluitenlijsten van de com-
missievergadering Samenleving en 
Bestuur van 11 mei 2021 en de gecom-
bineerde commissievergadering van 10 
juni 2021

Commissie Ruimte
Op woensdag 23 juni staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda:
•  Behandeling ontwerpbeleid ‘Regio-

nale spelregels voor ruimtelijke ont-
wikkelingen in het buitengebied van 
Zuidwest-Twente’

•  Voorstel tot het verlenen van medewer-
king aan het principeverzoek voor de re-
alisatie van een rood-voor-rood woning 
aan Geukerdijk ongenummerd

•  Behandeling startvoorstel realiseren 
van drie rood-voor-rood woningen en 
het verplaatsen van een bestaande on-
bebouwde rood-voor-rood kavel aan de 
Boonkweg 21

•  Behandeling startvoorstel herziening 
bestemmingsplan Rietmolenweg 26 
en Benteloseweg 41 op basis van het 
KGO-beleid en VAB-beleid

•  Voorstel tot het nemen van een beslis-
sing op het bezwaarschrift  tegen het 

   Openbare Bekendmakingen

raadsbesluit van 28 oktober 2020 tot 
het vestigen van het voorkeursrecht 
op grond van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten
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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.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Industriestraat 28, Z/21/019315, het 
uitbreiden van een bedrijfspand, aspect 
bouw, ingediend 7 april 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 27 
juli 2021. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Buurserbeek, kadastraal bekend 
onder sectie G, nummer 1507, 
Z/21/019681, het realiseren van een 
brug over de Buurserbeek, aspect bouw

•  Goudsbloem 21, Z/21/019783, het uit-
breiden van de garage en carport, as-
pect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

•  Hibbertsstraat 28, Z/21/019662, het 
bouwen van een garage/berging, aspect 
bouw

•  Industriestraat 63, Z/21/019736, het 
wijzigen van de gevel (wijziging op ver-
leende vergunning Z/20/017552), aspect 
bouw

•  Kruislandstraat 44a, Z/21/019213, 
het handelen in strijd met het bestem-
mingsplan, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Oorweg 8, Z/21/019514, het bouwen 
van een bijgebouw, aspect bouw

•  Veddersweg 7, Z/21/019059, het ver-
groten van de woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

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

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

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 16 juni 2021. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Broekheurnerweg 45, Z/21/020024, 
een melding activiteitenbesluit voor 
een interne wijziging van een agrarisch 
bedrijf

•  Moatsnieder 42, Z/21/019748, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

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

BESTEMMINGSPLANNEN

KNOEFWEG 16
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Wijzi-
gingsplan Buitengebied Haaksbergen, lo-
catie Knoefweg 16’ in de vergadering van 
8 juni 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het slopen van 1.100 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing, het 
verwijderen van een kuilvoerplaat en het 
verwijderen van de overige erfverharding. 
In ruil hiervoor wordt er een nieuwe wo-
ning van maximaal 750 m3 met bijgebouw 
van maximaal 150 m2 teruggebouwd. Een 
bestaand bijgebouw van 200 m2 blijft ge-
handhaafd ten dienste van de bestaande 
woning. Dit bijgebouw wordt opgeknapt 
en het asbesthoudende dak wordt vervan-
gen. De gehele locatie wordt landschappe-
lijk ingepast. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
WP1009-0002.

Ter inzage
Het ongewijzigde vastgestelde bestem-
mingsplan, het vaststellingsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadplegen 
via onze website www.haaksbergen.nl → 
Inwoner → Vergunningen en Plannen → 
Bestemmingsplannen en voorbereidings-
besluiten → Buitengebied → Vastgesteld → 
Bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buiten-
gebied Haaksbergen, locatie Knoefweg 16’. 
Hier vindt u tevens een link naar ruimtelij-
keplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de het college van 
burgemeester en wethouders tot het onge-
wijzigd vaststellen van het bestemmings-
plan kunnen belanghebbenden gedurende 
bovengenoemde terinzagetermijn schrif-
telijk beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het be-
roep kan uitsluitend worden ingediend 
door een belanghebbende:
1.   Die tijdig een zienswijze tegen het ont-

werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt heeft;

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad 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 besluit 
en de gronden van het beroep (waarom 
gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het be-
stemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet. Een belanghebbende 
die beroep heeft ingesteld en die van me-
ning is dat het bestemmingsplan niet in 
werking zou moeten treden, kan binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige 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 be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. Indien gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt 
het bestemmingsplan in werking op het 
moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indie-
nen van een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griffierech-
ten 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


