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GemeenteNieuws

Koninklijke onderscheiding Bon Boys-erelid Gerrit Lammers
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Hij is erelid van zondagtweedeklasser SV Bon Boys, was er jarenlang voorzitter en 
verricht er al meer dan een halve eeuw op alle mogelijke manieren vrijwilligers-
werk. Gerrit Lammers (84) uit Haaksbergen is bovendien al meer dan twee decen-
nia voorzitter van de VVE bij het Haaksbergse wooncomplex De Broeckhuysgaerde. 
Voor zijn verdiensten voor de samenleving werd hij op zondag 27 juni benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een voetbalwedstrijd van het eerste van 
Bon Boys, ter gelegenheid van zijn afscheid als vrijwilliger aldaar, kreeg hij door 
burgemeester Welten de bijbehorende versierselen opgespeld.

Gerrit Lammers begon in 1970 met zijn vrij-
willige werkzaamheden bij SV Bon Boys. 
Hij was elft alleider, werd bestuurslid in 
het jeugdbestuur en maakte deel uit van 
diverse commissies. Hij was hierdoor ook 
betrokken bij de internationale uitwisse-
lingen en de organisatie daarvan. Vanaf 
1993 was hij voorzitter van het hoofdbe-
stuur. Naast deze bestuurlijke inzet was 
hij er ook voor hand- en spandiensten. 
Hij was betrokken bij diverse uitbreidin-
gen van onder meer het clubgebouw en 
de kleedkamers. Ook heeft  hij gezorgd 
voor het opzetten van een sponsorcom-

missie. Toen hij aft rad als voorzitter werd 
hij benoemd tot erelid van SV Bon Boys. 
Hij bleef zich vervolgens tot op de dag van 
vandaag inzetten voor de club.

De Broeckhuysgaerde
Naast zijn drukke werkzaamheden bij 
‘zijn’ Bon Boys, is Haaksbergenaar Ger-
rit Lammers sinds 1999 voorzitter van de 
vereniging van eigenaren bij een woon-
complex in Haaksbergen genaamd De 
Broeckhuysgaerde. Hij is hierin zeer ac-
tief. Hij zit niet alleen de algemene leden-
vergadering voor, maar ook de technische 

commissie en hij coördineert allerlei acti-
viteiten voor de bewoners. Hij zorgt er bo-
vendien voor dat het onderhoud binnen 

het complex goed geregeld is. Daarnaast 
is hij aanspreekpunt voor de bewoners.

Burgemeester Welten feliciteert bruidspaar Monnikhof

Zestig jaar samen in voor- en tegenspoed
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Woensdag 23 juni stond Rob Welten 
met bloemen op de stoep bij Tonny en 
Hilde Monnikhof-Enkrodt. Die dag was 
het op de kop af 60 jaar geleden dat het 
diamanten bruidspaar elkaar eeuwig 
trouw beloofde. In voor- en tegenspoed.

Hilde Enkrodt (81) en Tonny Monnikhof 
(83), destijds woonachtig in Enschede, 
gingen rustig van start met wat een hech-
te relatie zou blijken. “Het was op Ko-
ninginnedag 1955 dat we elkaar leerden 
kennen”, vertelt de bruid. “Eigenlijk was 
ik meegevraagd door een vriendin. Zij had 
een afspraakje met een jongen die samen 
met een vriend zou komen: dat was Ton-
ny.” Aan het einde van de feestdag bracht 
hij haar thuis. “Hij was zó verlegen. De 
eerste kus heeft  wel zes weken geduurd”, 
lacht ze. 

Harmonieus 
Het jonge stel stichtte een gezin. Drie 
dochters werden geboren: Diane, Silvia 
en Jacqueline. ’s Zomers was het zwem-
bad in Ochtrup – de geboorteplaats van 

Hilde – een favoriet weekenduitje. Grote 
koelbox mee, gevuld met drinken, brood-
jes en gebraden kippenpoten. Ook gingen 

ze op vakantie, naar Oostenrijk, Italië. Met 
hun drie meiden op de achterbank gaf dat 
soms wat stress. Maar eenmaal op de plek 

werd het een heerlijke vakantie. “Terugkij-
kend vormden we een harmonieus gezin”, 
vindt dochter Silvia. “Wij als drie zussen 
hebben een fijne jeugd gehad.” 

Niet vanzelfsprekend
Dat ze hun diamanten huwelijksfeest sa-
men zouden beleven, was niet vanzelf-
sprekend. Nog maar begin zestig werd 
Tonny getroff en door een ernstig hersen-
infarct. Dat ontnam hem zijn spraakver-
mogen, zijn gezondheid is broos. Hilde 
– bijgestaan door thuiszorg - is meer dan 
ooit zijn rots in de branding en toegewijd 
mantelzorger. De bruidegom vermaakt 
zich met tv kijken. Als fan van tennis en 
voetbal boft  hij met een prachtige sport-
zomer. Zijn vrouw leeft  zich helemaal uit 
met tuinieren. En ze schildert, van realis-
tische stillevens en landschappen tot ab-
stract werk. Rob Welten bewondert haar 
schilderkunst. En Tonny is trots, hij steekt 
een duim omhoog.

Klein grut
In heel wat etappes hebben ze hun dia-
manten huwelijksfeest gevierd, keurig 
volgens de coronaregels. Hun dochters, 
de acht kleinkinderen en twee achter-
kleinkinderen zijn geweest. Van het klein-
ste grut genieten Tonny en Hilde met 
volle teugen. Met nummer drie en vier op 
komst, kunnen ze hun hart ophalen.

 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. 

Verzamelcontainer Ferdinand 
Bolstraat weg na afvaldump
Het was de laatste tijd veel mensen een doorn in het hoog: de enorme troep 
in en rondom de grote verzamelcontainer voor verpakkingsmaterialen aan de 
Ferdinand Bolstraat. Allerlei afval werd hier bij de container gelegd. Van matras-
sen tot kapotte tuinstoelen. Maar binnenkort wordt de verzamelcontainer ver-
wijderd, met de goede hoop dat afval nu wél in de juiste container belandt of 
naar het Afvalbrengpunt aan de Industriestraat wordt gebracht.

Door het dumpen van afval verrommel-
de de omgeving, de buurt en de super-
markt ervoeren overlast en - last, but 

not least - de kosten voor het herhaal-
delijk laten opruimen van de troep re-
zen de pan uit. Die extra kosten komen 

voor rekening van de Haaksbergse ge-
meenschap door een noodgedwongen 
hogere afvalstoff enheff ing. Dat is al-
lemaal niet wenselijk. Buurtbewoners 
die voortaan hun verpakkingsafval 
kwijt willen, kunnen het brengen naar 
de ondergrondse verzamelcontainer 
bij de Jumbo. Ook kan men via Twente 
Milieu een persoonlijke afvalcontainer 
voor verpakkingsmateriaal aanvragen 
als men er nog geen heeft .
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Waterhuishouding op orde voor behoud natuur

Natuurherstel Buurserzand en Horsterveen van start

Vanaf begin juli vinden er voor ingrijpende maatregelen plaats in het Buurserzand en Horsterveen 
in het kader van Natura 2000.

Gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en Natuurmonumenten beginnen met 
de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belang-
rijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging. Daarmee moet de bijzondere 
natuur in de gebieden beschermd en behouden worden. De maatregelen worden 
uitgevoerd volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000. 

Buurserzand is een 450 hectare groot na-
tuurgebied van Natuurmonumenten. Het 
is een heidegebied op voormalig stuifzand. 
Door de herstelmaatregelen kunnen voch-
tige heide en vennen worden verbeterd 
en behouden. Kwetsbare planten - zoals 
de klokjesgentiaan, de jeneverbes en het 
klein warkruid - profiteren hiervan. Evenals 
bijzondere dieren, zoals de kamsalaman-
der, de levendbarende hagedis, de adder 
en vlindersoorten als het heideblauwtje 
en gentiaanblauwtje. Horsterveen is het 
noordelijke deel van Haaksbergerveen en 
grotendeels in particulier bezit. De verho-
ging van de grondwaterstand voor het her-
stel en behoud van hoogveen en vochtige 
heide is hier het voornaamste doel. 

Kwetsbare natuur
Volgens wethouder Jan-Herman Schol-
ten van de gemeente Haaksbergen is het 
belangrijk om nu in te grijpen: “De natuur 
is kwetsbaar en verdient onze aandacht. 
Om deze te behouden voor toekomsti-
ge generaties moeten we de bijzondere 
planten- en diersoorten die er voorkomen 
beschermen tegen verdroging, verzuring 
en een teveel aan stikstof. Dit komt de 
biodiversiteit in Haaksbergen en daarbui-
ten ten goede”. De wethouder weet dat 
de maatregelen impact hebben op de be-
drijfsvoering van agrariërs. “Dat is niet te 
onderschatten. Daarom is ook heel zorg-
vuldig te werk gegaan en is zo goed moge-
lijk geprobeerd de negatieve effecten weg 
te nemen en schade te compenseren.”

Uitvoering van start
Aannemersbedrijf Baks Civiel- en Cultuur-

techniek start begin juli met de uitvoering 
van de werkzaamheden in Buurserzand. 
Dat gebeurt gefaseerd. Er wordt begonnen 
in het westelijke en oostelijke deel van het 
Buurserzand én in het Horsterveen. Op ver-
schillende plekken worden sloten veron-
diept en gedempt. Ook wordt er geplagd: 
de bovenste grondlaag wordt verwijderd. 
Verder worden enkele landbouwperce-
len weer omgevormd naar natuur. Daarbij 
wordt de oorspronkelijke hoogte van het 
terrein hersteld. In een deel van het gebied 
worden bomen weggehaald ten gunste 
van heide en vennen. Deze bomen worden 
elders gecompenseerd door nieuwe bo-
men in te planten. 

Mooiere omgeving
Wethouder Jan-Herman Scholten is zich 
ervan bewust, dat er behoorlijk wordt inge-
grepen in het landschap. “Ik weet dat onze 
natuurgebieden bij veel Haaksbergenaren 
in het hart zitten. Ze vinden het mooi zoals 
het is. Binnenkort rijdt er groot en kleiner 
materieel het Buurserzand en het Horster-
veen in en is het er een tijdje wat minder 
attractief. Ik hoop dat de bezoekers zich 
dan realiseren dat deze maatregelen op 
termijn bijdragen aan een mooiere omge-
ving en terugbrengen wat verloren dreigt 
te gaan!”

Contact met de omgeving
Bij de totstandkoming van de plannen 
voor natuurherstel is de afgelopen jaren 
uitgebreid overleg geweest met omwo-
nenden, partners in het gebied (zoals LTO 
en de waterschappen) en deskundigen. Er 
is daarbij rekening gehouden met de per-

soonlijke situatie van omwonenden. Met 
diverse grondeigenaren zijn overeenkom-
sten gesloten over toekomstig gebruik, 
aankoop en ruil van gronden. Gedurende 
de uitvoering bestaat er kans op hinder en 
overlast, bijvoorbeeld door geluid van ma-
chines of grondtransport over de openba-
re weg. Bezoekers worden via borden in 
de gebieden op de hoogte gesteld van de 
werkzaamheden. Ook omwonenden wor-
den geïnformeerd.

Natura 2000
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aan-
gewezen als Natura 2000-gebied. Bin-
nen de gemeente Haaksbergen bevinden 
zich twee Natura-2000 gebieden: Buur-

serzand-Haaksbergerveen en Witte Veen. 
Buurserzand en Horsterveen (een gebied 
binnen het Haaksbergerveen) zijn de eer-
ste gebieden waar nu natuurherstelmaat-
regelen worden uitgevoerd. Voor de rest 
van het Haaksbergerveen en het Witte 
Veen zijn er plannen in de maak.

Meer informatie
Provincie Overijssel is opdrachtgever, 
maar werkt binnen dit Natura 2000-pro-
ject samen met gemeente Haaksbergen, 
LTO-Noord, Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer, Waterschap Vechtstromen en 
het Waterschap Rijn & IJssel. Meer infor-
matie over het Natura 2000-programma 
vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.

Na broedseizoen minder roekenoverlast
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Roeken zijn beschermde vogels. Ze mogen niet worden gedood of verjaagd.

In het voorjaar krijgt de gemeente nog 
wel eens klachten van bewoners over 
roeken. De vogels zijn dan volop bezig 
met het versterken van hun oude nesten 
of bouwen nieuwe. Ook verdedigen ze 
hun nest tegen soortgenoten. Hierdoor 
zijn de roeken luidruchtig en ‘slepen’ ze 
veel met takken. Ze vreten zaaigoed op, 
maken lawaai en besmeuren auto’s met 
vogelpoep. Is er wat aan te doen?

De gemeente Haaksbergen had in het ver-
leden een beschermingsplan voor roeken. 
Daarin stond op welke manier deze vo-
gels mochten worden ‘verstoord’. Maar dat 
verstoren had in de praktijk maar weinig 
effect. Grote kolonies vielen uiteen in klei-
nere en de overlast werd zo over een gro-
ter gebied uitgesmeerd. Bovendien mag 
die manier van aanpakken niet meer van-
wege strengere natuurbeschermingswet-
geving. Alleen in uitzonderlijke gevallen 
kan de provincie Overijssel nog ontheffing 
verlenen om de roeken op specifieke plek-
ken te verstoren. Een van de voorwaarden 
is dat de roeken door de gemeente actief 
worden beschermd en dat de totale popu-
latie vooruitgaat of stabiel blijft. Dat is niet 
aan de orde. 

Minder roeken
Maar sommige dingen lossen zich ook 
vanzelf op! Rond deze tijd neemt de ge-
luidsoverlast af, omdat jonge roeken hun 
nesten nu verlaten. In het verleden kwa-
men roekenkolonies vooral in ons buiten-

gebied voor. Doordat ze daar (toen dat nog 
mocht) verstoord werden, hebben ze zich 
verplaatst naar de bebouwde kom. Maar 
het totale aantal broedende roeken daalt 
in Nederland met meer dan vijf procent per 
jaar. Ook in de gemeente Haaksbergen is 
dat het geval.

Kolonies
De roek is een grote zangvogel en behoort 

tot de kraaiachtigen. Ze lijken veel op zwar-
te kraaien, maar broeden, in tegenstelling 
tot zwarte kraaien, in kolonies die bestaan 
uit meerdere nesten. Roeken eten vooral 
zogeheten emelten, engerlingen, regen-
wormen en andere kleine bodemdieren. 

Bescherming
Roeken zijn in Nederland streng beschermd 
via de Wet natuurbescherming. Deze be-

scherming houdt in dat roeken niet mogen 
worden gedood en de nesten van roeken 
het hele jaar door zijn beschermd. Ook als 
de nesten ’s winters niet door de roeken 
worden gebruikt, mogen de nesten niet 
worden aangetast. Het beschadigen van de 
nesten wordt dan ook gezien als een over-
treding van de Wet natuurbescherming.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
www.sterinsamenduurzaam.nl

2030 of 2050?

Wanneer wordt u 
aardgasvrij?

Insecten bedreigd door droogte

Meer biodiversiteit

Het is lastig te zeggen wanneer uw woning aardgas-
vrij wordt. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in 
heel Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, 
maar voor zo’n grote verandering is het snel. Wanneer krijgt u duidelijkheid?

De gemeente werkt de komende jaren binnen en 
buiten de bebouwde kom aan meer biodiversiteit 
in de openbare ruimte. Veel planten en ander groen 
hebben de afgelopen zomers te lijden gehad onder 
de droogte, waardoor de leefomgeving van insecten 
wordt bedreigd. 

Op dit moment worden in alle gemeen-
ten in Nederland, dus ook in Haaksber-
gen, plannen gemaakt voor de overgang 
naar duurzame warmte. In deze warm-
tevisie wordt bijvoorbeeld gekeken naar 
technische (on)mogelijkheden. En naar 
wijken die al voor 2030 van het aardgas af 
kunnen, welke pas later en wat de meest 
waarschijnlijke alternatieven zijn voor het 
aardgas. Er wordt nog niets besloten. Dat 
gebeurt pas in het wijkuitvoeringsplan. 

Dat plan wordt per wijk of dorp, samen 
met inwoners gemaakt. Als uw wijk aan 
de beurt hiervoor is, dan hoort u natuur-
lijk hoe u hierin mee kunt denken.

Die insecten zijn juíst zo belangrijk voor 
de natuur: voor gewassenbestuiving, 
als voedsel voor andere dieren en als 
natuurlijke vijand van de eikenproces-
sierups. Daarom krijgen kruiden en bloe-
men meer ruimte, zodat er een betere 
leefomgeving voor insecten ontstaat en 
de natuur meer tot bloei komt. 

Wat gaan we doen?
•  De grotere gazons in Haaksbergen, die 
gemarkeerd zijn met een informatie-
bordje, worden vanaf dit seizoen minder 
vaak gemaaid
•  Er zijn eenjarige bloemenmengsels 
ingezaaid
•  Er wordt een controle van bomen uitge-
voerd. Vervolgens wordt gesnoeid, dood 
hout wordt verwijderd en bomen wor-
den eventueel vervangen.

   Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 3 juli kunt u oud papier bren-
gen naar HSC’21 aan de Scholtenhagenweg.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 3 juli halen de Bonifatiusschool 
en Havoc oud papier op in de inzamelge-
bieden 1 en 7. Graag het papier in dozen of 
gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt 
u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij 
de containerverzamelplaats.

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 
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 145, Z/21/020155, het 
plaatsen van een aanbouw aan de 
schuur ten behoeve van het tijdelijk be-
wonen, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 24 juni 2021

•    Hasseltweg 6, Z/21/020141, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw, inge-
diend 24 juni 2021

•    Hasseltweg 35, Z/21/020118, het bou-
wen van een kapschuur ter vervanging 
van bestaande kapschuur, aspect bouw, 
ingediend 22 juni 2021

•    Oldenkotsedijk 5, Z/21/020156, het 
aanpassen van de woning voor mantel-
zorg, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 24 juni 2021

•    Rietmolenweg 33a, Z/21/020168, het 
bouwen van een schuur ter vervanging 
van bestaande schuur, aspect bouw, in-
gediend 27 juni 2021 

•    Vaanholt, kadastraal bekend on-
der sectie G, nummers 2407 en 2423, 
Z/21/020139, het bouwen van een 2 on-
der 1 kapwoning, aspect bouw, inge-
diend 24 juni 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•    Korenmolenweg 1, Z/21/020138, In-
trekken omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets i.v.m. deelname subsidie sa-
nering varkenshouderijen

Deze vergunning is bekendgemaakt op 23 
juni 2021.

•    Klaashuisstraat 70, Z/21/019632, het 
bouwen van een jongveestal met ber-
ging (fase 2), aspect bouw

•    Klaproos 33c, Z/21/019827, het plaat-
sen van een dakkapel op de zijgevel van 
de woning, aspect bouw

•    Olthuisweg 24, Z/21/019304, het 
overkappen van een trainingsruimte, as-
pect bouw

•    Schubertstraat 4 en 4a, Z/21/019556, 
het aanbrengen van een brandscheiding 
tussen 2 appartementen, aspect bouw

D eze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
30 juni 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•    M arktvelderweg 14, Z/21/019861, het 
opslaan van propaan

•    Moatsnieder 22, Z/21/019941, het rea-
liseren van een gesloten bodem energie 
systeem

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•    Kikvoschtocht (3 oktober 2021), 
Z/21/020108, ingediend 21 juni 2021

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

TERRASSEN HAAKSBERGEN
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het college in zijn ver-

gadering van 8 juni 2021 heeft  besloten het 
ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Ter-
rassen Haaksbergen’ ter inzage te leggen. 
Dit paraplubestemmingsplan heeft  betrek-
king op de hele gemeente Haaksbergen. 
Het plan heeft  vooral betrekking op de be-
staande terrassen. Het ontwerp paraplu-
bestemmingsplan betreft  het op een goede 
en eenduidige wijze regelen van de terras-
sen bij horecagelegenheden en andere 
openbare inrichtingen, waar sprake is van 
(ondersteunende) horeca voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Haaksber-
gen. Het identificatienummer van het pa-
raplubestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1185-0002.

Ter inzage
Het ontwerp paraplubestemmingsplan 
‘Terrassen Haaksbergen’ inclusief bijbe-
horende bijlagen ligt met ingang van 2 juli 
2021 tot en met 12 augustus 2021 voor een 
periode van zes weken voor iedereen ter 
inzage bij de receptie van het gemeente-
huis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadplegen 
via onze website www.haaksbergen.nl → 
Inwoner → Vergunningen en Plannen → Be-
stemmingsplannen en voorbereidingsbe-
sluiten → Haaksbergen Dorp – Centrum → 
Ontwerp → Paraplubestemmingsplan ‘Ter-
rassen Haaksbergen’. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl (lande-
lijke voorziening). Tijdens de terinzageter-
mijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze 
kunt u indienen bij de gemeenteraad, Post-
bus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een monde-
linge zienswijze. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar 
Colin Watson, via telefoonnummer (053) 
573 45 67.

VOORAANKONDIGING
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt het voornemen bekend om: 
•    Het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Haaksbergen Dorp, partiele herziening 
’t Kempke en Lourdeskerk’ en 

•    Drie ontwerpbesluiten omgevingsver-
gunningen voor Zonnepark N18 Noord, 
Zonnepark N18 Eeltinkveld en Zon-
nepark De Stegenhoek, ter inzage te 
leggen.

Dit voornemen wordt gepubliceerd in ver-
band met de schoolvakanties. De definitie-
ve ter inzagelegging zal nogmaals bekend 
worden gemaakt.
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Voorontwerp bestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiele herziening ’t 
Kempke en Lourdeskerk’
Door middel van het (voorontwerp) be-
stemmingsplan wordt planologische 
medewerking verleend aan de heront-
wikkeling van het gebied ’t Kempke en de 
Lourdeskerk met de pastorietuin. Het pro-
ject omvat: 
•    De sloop van 96 sociale huurwoningen en 
de pastoriewoning en verbindingsgang

•    De realisatie van 20 appartementen, 20 
boven- en onderwoningen, 14 grondge-
bonden woningen en 15 appartementen 
in de kerk. 

Tegen het voornemen om voornoemd 
bestemmingsplan in procedure te bren-
gen kunt u geen zienswijzen indienen en 
er wordt over dit voornemen geen advies 
gevraagd van een onafhankelijke instan-
tie. Er worden ten aanzien van dit voorne-
men ook geen stukken ter inzage gelegd. 

Het voornemen bestaat om op 9 juli 2021 
de inspraakprocedure op te starten door 
middel van de ter visie legging van het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiele herziening ’t Kemp-
ke en Lourdeskerk’. Op dat moment krijgt 
een ieder de gelegenheid om inspraakreac-
ties kenbaar te maken met betrekking tot 
het voorontwerpbestemmingsplan. Voor-
afgaand aan de terinzagelegging zal daar-
van kennisgeving worden gedaan in het 
Gemeentenieuws en via de website van de 
gemeente. In die kennisgeving zal worden 
vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in 
te zien en hoe u daarover uw inspraakreac-
tie kenbaar kunt maken.

Drie ontwerpbesluiten Omgevingsver-
gunningen Zonnepark N18 Noord, Zon-
nepark N18 Eeltinkveld en Zonnepark De 
Stegenhoek
In het kader van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht is het college voorne-

mens vergunning te verlenen voor: 
•    Zonnepark N18 Noord B.V.
•    Zonnepark N18 Eeltinkveld B.V.
•    Zonnepark De Stegenhoek B.V.

Tegen het voornemen om voornoemde 
ontwerpbesluiten in procedure te bren-
gen kunt u geen zienswijzen indienen en 
er wordt over dit voornemen geen advies 
gevraagd van een onafhankelijke instantie. 
Er worden ten aanzien van dit voornemen 
ook geen stukken ter inzage gelegd. 

Het voornemen bestaat om op vrijdag 
16 juli 2021 de procedure op te starten 
door middel van de ter visie legging van 
de aanvragen, de ontwerpbesluiten en de 
bijbehorende stukken, waaronder de ruim-
telijke onderbouwingen. Op dat moment 
krijgt eenieder de gelegenheid om ziens-
wijzen kenbaar te maken met betrekking 
tot de ontwerpbesluiten. Voorafgaand aan 
de terinzagelegging zal daarvan kennis-

geving worden gedaan in het Gemeente-
nieuws, de Staatscourant (online) en via de 
website van de gemeente. In die kennisge-
ving zal worden vermeld wanneer en hoe 
de stukken zijn in te zien en hoe u daarover 
uw zienswijze kenbaar kunt maken.

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


