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GemeenteNieuws
Beheer begraafplaatsen voor taan door Twente Milieu
Sinds een aantal maanden voer t Twente Milieu het beheer en onderhoud van
begraafplaats Het Waar veld en de oude gemeentelijke begraafplaats aan de
Enschedesestraat uit in opdracht van de gemeente Haaksbergen. Beheerder Peter
Woolderink is het nieuwe aanspreekpunt voor uitvaar tondernemers en bezoekers.
Uitvaartondernemers en bezoekers aan
de begraafplaatsen kunnen bij Woolderink terecht voor informatie of om afspraken te maken over het een of ander. Voor
steeds meer mensen is hij ook een bekend

gezicht als de man die voor loopt richting
een graf tijdens een begrafenis of een urn
bijplaatst, enkele van de wettelijk verplichte taken die Twente Milieu nu voor de gemeente uitvoert.

Onder houd
Ook zaken als groenonderhoud op de begraafplaatsen, onderhoud van de graven
en het voorbereiden van graven worden door Twente Milieu uitgevoerd. Daar
is een vast team voor aangewezen, waar
ook Peter Woolderink deel van uitmaakt.
Het beheren van gedenkparken en begraafplaatsen is een bijzondere taak die
Twente Milieu al een aantal jaren met een
gespecialiseerd team uitvoert op de algemene begraafplaats in Borne. Deze dienst
van Twente Milieu is nu uitgebreid met de
twee begraafplaatsen in Haaksbergen.
Uit str aling
Voor het beheer van de gedenkparken en
begraafplaatsen heeft Twente Milieu een
eigen sobere, maar stijlvolle uitstraling
in zwart met roségouden accenten, die
aansluit bij de bijzondere taken die Twente Milieu uitvoert op de gedenkparken en
begraafplaatsen en past bij de bezoekers
en de omgeving. Die stijl is onder meer te
zien op de bus, die gebruikt wordt op de
begraafplaatsen.

Peter Woolderink is de nieuwe beheerder van de Haaksbergse begraafplaatsen.

Cont act
Woolderink is dagelijks telefonisch bereikbaar voor informatie of voor het maken van een persoonlijke afspraak. Hij is
wisselend aanwezig in Borne of Haaksbergen. Het maken van een afspraak is
dan ook aan te raden. Dat kan via begraafplaats@twentemilieu.nl of 06 - 5062 2553.

Nieuw urnenveld
op begraafplaats
Waar veld

Dit voorjaar is op begraafplaats Het
Waarveld een nieuw urnenveld in de
vorm van een cirkel aangelegd. Na een
crematie kunnen nabestaanden kiezen wat ze met de as van hun dierbare
willen doen. Ze kunnen zelf een zogenoemde asbestemming kiezen. Een
van de mogelijkheden is om de as in
een urn te plaatsen op een urnenveld.
De urn gaat dan ondergronds in een
keldertje.
Het aantal urnenkelders op Het Waarveld moest worden uitgebreid. In
plaats van dat de urnenkelders in een
lange rij geplaatst zijn, is er deze keer
voor gekozen een rond urnenveld aan
te leggen. Dat is goed bereikbaar, is
middenin voorzien van planten en
struiken en voelt voor veel mensen intiem. Op het nieuwe veld zijn 36 kelders (type lessenaarmodel) geplaatst.
Daarnaast zijn zeven plekken gecreeerd waar mensen naar eigen keus een
monument, zoals een kunstwerk, voor
de urn van hun dierbare kunnen plaatsen. Mensen die meer willen weten
over het urnenveld of een plek willen
reserveren kunnen contact opnemen
met beheerder Peter Woolderink (zie
het artikel hiernaast).

Besluiten B& W
Het college van B&W komt elke week
bijeen voor besluitvorming over uiteenlopende onderwerpen. De besluiten uit deze vergadering worden
elke woensdagmiddag gepubliceerd
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl.

Contact
Heeft u vragen over GemeenteNieuws?
Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen. Dat kan via
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar
communicatie@haaksbergen.nl.
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Containers op andere plekken

Tex tielinzameling voor taan door Twente Milieu
Bijna al het tex tiel, ook ver sleten of kapot, is geschik t voor hergebr uik . Vanaf 1
augustus zamelt Twente Milieu tex tiel in Haak sbergen in, een nieuwe vor m v an
samenwer k ing tussen de gemeente en Twente Milieu. De tex tielcontainer s k r ijgen ver spreid over Haak sbergen een nieuwe plek .
Niet alleen kleding is geschikt voor
hergebruik, ook sokken, ondergoed,
handdoeken, beddengoed, schoenen,
gordijnen kunnen hergebruikt worden.
Het maakt ook niet uit of het versleten
of kapot is. De enige voor waarden zijn
dat het schoon en droog moet zijn. Het
tex tiel dat Twente Milieu inzamelt wordt
gesor teerd bij Regionaal Tex tielsor teercentrum Twente door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Met het textiel dat inwoners in de tex tielcontainers

van Twente Milieu deponeren dragen zij
dus indirect bij aan de werkgelegenheid
in Twente.
Waar k omen de tex t ielcont ainer s?
Tex tielcontainers maken nu nog vaak
deel uit van een milieuplein, vaak in de
omgeving van een supermarkt. De er varing heeft geleerd dat sommige mensen,
al dan niet abuis, ook andere af valsoorten dan tex tiel in tex tielcontainers werpen. Er is daarom voor gekozen om de

tex tielcontainers van Twente Milieu op
afzonderlijke locaties neer te zetten, namelijk bij maatschappelijke instellingen
waar veel mensen samen komen en waar
parkeergelegenheid is. De bestaande
tex tielcontainers van Reshare worden de
komende weken ver wijderd. De nieuwe
locaties van de tex tielcontainers zijn:
•	Beckummer weg, parkeerplaats
kerkzijde
•	Ever tsenstraat, nabij Smallsteps
kinderopvang
•	Lijsterstraat, nabij basisschool
Bonifatius
•	Bouwmeester, tegenover
Gezondheidscentrum
•	Marijkestraat, nabij basisschool Op
den Akker

•	De Noor, parkeerplaats spor thal De
Trefhoek.
Hoe zijn de locaties voor de tex tielcontainer s bepaald?
De gemeente en Twente Milieu onderzochten samen waar de textielcontainers het
beste kunnen staan. Het belangrijkste hierbij is dat het voor inwoners zo eenvoudig,
comfortabel en veilig mogelijk is om het
textiel weg te brengen. Er is rekening gehouden met een zo kort mogelijke afstand
tot de container voor elke inwoner.
Wilt u weten wat er allemaal wel en niet in
de textielcontainer mag? Kijk dan in de onlangs verspreidde huis-aan-huis folder of op
twentemilieu.nl/afvalsoorten/textiel.

Regels voor terrassen ter inzage
De gemeente heeft in concept een plan opgesteld, waarin is vastgelegd wat er wel en
niet mag op een terras bij een horecagelegenheid of (spor t)vereniging. Ook is in dat
plan te lezen dat er op enkele plekken in het dorp ex tra mogelijkheden komen om een
terras in te richten. Momenteel ligt het ontwerpplan ter inzage. Horecaondernemers
en omwonenden kunnen laten weten wat ze er van vinden.
Terrassen zorgen voor sfeer en gezelligheid
en zijn van belang voor de lokale economie. Maar de gemeente heeft behalve met

de wensen van de horeca ook rekening te
houden met die van omwonenden. De regels voor terrassen worden daarom nu ju-

ridisch goed geregeld. Regels bijvoorbeeld
over ruimte voor passanten of terrasschermen. Het is beter deze zaken in een bestemmingsplan te regelen dan via afzonderlijke
vergunningen, zoals nu het geval is.
Afgelopen jaar zijn horecaondernemers en
omwonenden geïnformeerd over de ophanden zijnde plannen. In overleg met de
horeca zijn inmiddels al wat aanpassin-

gen gedaan aan het plan. Het zogeheten
Ontwerp Paraplubestemmingsplan Terrassen Haaksbergen ligt ter inzage tot en
met 12 augustus. Het stuk is in te zien via
www.haaksbergen.nl, zoek op ‘terrassen’. Alle belanghebbenden kunnen reageren, waarna het plan mogelijk nog wordt
aangepast.

Rotonde op kruising Hengelosestraat en Veldmaterstraat
De kruising van de Hengelosestraat met de Veldmaterstraat en de Raaweg maakt
plaats voor een rotonde. Vooral in de spits is het heel lastig om vanaf de wijk
Hassinkbrink de Hengelosestraat op te rijden. Ook voor fietsers is het opletten geblazen. Het college van B&W vindt dat daar dringend iets aan moet worden gedaan.
Op verzoek van de gemeenteraad zijn afgelopen tijd alternatieven voor een rotonde
onderzocht, maar een rotonde blijkt de meest verkeersveilige oplossing.
De verkeersveiligheid voor fietsers is een
belangrijk criterium geweest bij de keuze
voor en het ontwerp van de rotonde. Uiteindelijk komt er nu een rotonde met een
vrijliggend fietspad. Nu over enige tijd de
weg er volledig uitgaat grijpt de gemeente
ook de mogelijkheid aan om het rioolstelsel op deze plek te vervangen en een nieuw
stelsel voor de afvoer van hemelwater aan
te leggen. Deze ondergrondse werkzaamheden moest de gemeente binnen enkele
jaren toch uitvoeren. Dan maar meteen.
Los Hoes
Bij basisschool Los Hoes wordt de oversteek in het midden van de weg breder en

langer gemaakt, zodat fietsers en voetgangers van en naar school er beter kunnen
wachten. Voor de wegaanpassingen krijgt
de gemeente een gedeeltelijke subsidie.
Het andere deel komt voor rekening van de
gemeente zelf. Daarmee is in de begroting
al rekening gehouden. De gemeente heeft
de afgelopen periode meermaals gesproken met de wijkraad, aanwonenden en de
verkeerskundig adviseur van de politie om
zo veel mogelijk rekening te houden met
hun wensen. De komende periode gaat de
gemeente aan de slag met het treffen van
voorbereidingen voor een aanbesteding
voor de selectie van een aannemer.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding,
mantelzorg,
vrijwilligerswerk,
echtscheiding,
werkloosheid, schulden of eenzaamheid? In de
Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op
www.noaberpoort.nl.

Vakantieactiviteiten voor volwassenen en ouderen

Zomer in Haaksbergen

Het is zomer! Voor veel mensen betekent dit erop uit, binnen Nederland of verder
weg. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Ook vanwege corona zullen veel
mensen niet op vakantie gaan. Daarom organiseren de ouderenwerkers én buur tspor tcoaches dit jaar ‘Zomer in Haak sbergen’. Vanaf maandag 26 juli tot en met
vrijdag 20 augustus zijn er verschillende vakantieactiviteiten voor Haak sbergse
volwassenen en ouderen.

De komende weken kunnen volwassenen
en ouderen elkaar ontmoeten bij de ver-

schillende activiteiten die in Haaksbergen worden georganiseerd. Ze kunnen

het bijvoorbeeld tegen elkaar opnemen
met jeu de boules, samen én onder begeleiding fietsen rond Haaksbergen of
bewegen op muziek. Voor ieder wat wils!
Het programma voor de komende twee
weken ziet er als volgt uit:
•	De eerste activiteit Thai Chi is op maandag 26 juli van 14.30 tot 15.30 uur bij De
Kappen.
•	Vanaf woensdag 28 juli is er elke
woensdag van 14.30 tot 15.30 uur jeu
de boules bij Het Saalmerink.
•	Op donderdag 29 juli en 5 augustus
kan iedereen die dat wil meedoen aan
stoelyoga. De activiteit is van 14.00 tot
15.00 uur bij De Kappen.
•	Op vrijdag 30 juli en 6 augustus van
14.00 tot 15.00 uur staat bewegen op
muziek op het programma. Ook deze
activiteit is bij De Kappen.
•	Samen een uur fietsen op donderdag 5
augustus. Verzamelen om 9.45 uur op
de parkeerplaats van het Wiedenhof
aan de Geukerdijk.

Meer
informatie
en
een
overzicht van alle activiteiten (tot en
met vrijdag 20 augustus) staat op
www.noaberpoort.nl/zomerinhaaksbergen.
Aanmelden
Haaksbergse volwassenen en ouderen kunnen vrijblijvend meedoen aan de verschillende vakantieactiviteiten. Vanwege de
coronamaatregelen is het fijn om te weten
wie er allemaal komt en daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan bij Ton Harmsen, via telefoonnummer 06 - 8354 6186 of
per mail via t.harmsen@noaberpoort.nl. De
activiteiten zijn gratis. Kosten voor koffie en
thee zijn eventueel voor eigen rekening.
Zomer in Haaksbergen is een initiatief van
het Ouderenwerk van de Noaberpoort en
Buurtsportcoach Haaksbergen (allebei onderdeel van Wijkracht) in samenwerking met
De Kappen.

donderdag 22 juli 2021 pagina 3

Winst uit je Woning

Leesvoer voor tijdens de vakantie

Gezamenlijk inkopen loont Van kolen tot Parijs
De gemeente Haaksbergen helpt eigenaren van koopwoningen graag hun wooncomfor t te verhogen én tegelijker tijd hun energiekosten te verlagen. Winst uit
de Woning is een gezamenlijke inkoopactie. U kunt
nog meedoen tot 10 augustus 2021.
Oudere woningen zijn vaak niet of maar beperkt geïsoleerd. Dat levert dan weer hogere energiekosten op. Die kosten kunnen de
betrokken woningeigenaren verlagen door
mee te doen aan de gezamenlijke inkoopactie van de gemeente Haaksbergen en
Winst uit je woning. Hierbij koopt een grote
groep huiseigenaren samen allerlei duurzame maatregelen in, zoals spouwmuuri-

solatie, vloerisolatie, HR++-glas, hybride
warmtepompen en zonnepanelen. Samen inkopen zorgt voor scherpe prijzen
en goede voorwaarden. Meer informatie vindt u op www.winstuitjewoning.nl/
haaksbergen

Wilt u zich tijdens uw vakantie wat meer verdiepen
in de overgang van aardgas naar een duurzame vorm
van warmte? Dan is het boekwerk Van kolen tot
Parijs een aanrader. In dit (digitale) boek wordt aandacht besteed aan onder werpen als zon en wind, gebouwde omgeving, mobiliteit, mkb en industrie en
landbouw en natuur.
Stichting Urgenda is een Nederlandse actiegroep die zich
ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. Op www.res.urgenda.nl kunt u het boek downloaden. Ook kunt u via de website een papieren exemplaar
aanvragen.

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

Openbare Bekendmakingen
VERGUNNINGEN EN
MELDINGEN
ALGEMEEN
Inzien/af spr aak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, vergunningen of meldingen inzien? Neem dan
contact met ons op. Dit kan telefonisch via
(053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.
Ziensw ijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schrift elijke zienswijzen kunt
u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.
Bezw aren indienen
Een bezwaarschrift moet schrift elijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie 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 indienen 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 ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de
werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast
het indienen van een beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening (in
tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. 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 uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking.
A ANWIJZINGSBESLUIT
TEX TIELINZAMELING
Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders Twente Milieu NV
aangewezen als inzamelaar voor gebruikt

textiel door middel van verzamelcontainers. Daarnaast heeft zij inzamellocaties
aangewezen voor het plaatsen van een
bovengrondse verzamelcontainers aan de
Beckummerweg, Evertsenstraat, Lijsterstraat, Bouwmeester, Marijkestraat en De
Noor. Dit besluit, met daarbij de bijlage met
locaties, ligt voor iedereen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis. Dit besluit
wordt bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad van 22 juli 2021 en treedt per
direct in werking. 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.
A ANWIJZINGSBESLUIT GL ASCONTAINER
SINT ISIDORUSHOEVE
Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een inzamellocatie aangewezen voor het plaatsen van een
bovengrondse glascontainer aan de Beckummerweg in Sint Isidorushoeve. Dit besluit, met daarbij de bijlage met locatie, ligt
voor iedereen ter inzage bij de receptie van
het gemeentehuis. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad
van 22 juli 2021 en treedt per direct in werking. 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.
INGEDIENDE A ANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Diepenheimsew eg 7a, Z/21/020356,
het kappen van een eik en een wilg, aspect kappen, ingediend 16 juli 2021
• Esdoor n 6, Z/21/020349, het uitbreiden
van de woning, aspect bouw, ingediend
15 juli 2021
• Hibber t sstr aat 5, Z/21/020334, het
transformeren van een winkelruimte
naar sportschool, aspect bouw, ingediend 14 juli 2021
• Industr iestr aat 30-34, Z/21/020328,
het plaatsen van drie silo’s, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 14 juli 2021
• Industr iestr aat 30-34, Z/21/020329,
het plaatsen van drie silo’s, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 14 juli 2021
• Kolenbr ander w eg 17, Z/21/020359, het
aanleggen van twee padelbanen, aspect
bouw, ingediend 18 juli 2021
• Wit tepalenw eg
17,
Z/21/020363,
een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.

Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
KENNISGEVING VERLENGEN
BESLISTERMIJN
• Raaw eg 6, Z/21/019886, het verbouwen
van de woning en het bouwen van een
carport, aspect bouw en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening,
ingediend 3 juni 2021
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 8
september 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.
KENNISGEVING VOORNEMEN
MEDEWERKING TE VERLENEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van
plan zijn medewerking te verlenen:
• Höft er veldw eg 8, Z/21/019597, het slopen van schuren en realiseren van een
schuur met overkapping, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Dit voornemen en bijbehorende stukken
liggen met ingang van 22 juli 2021 twee
weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens de periode van terinzagelegging kan
iedereen schrift elijk bedenking/zienswijze
inbrengen. Deze bedenking/zienswijzen
moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Ook mondeling kunnen
zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor
kunt u telefonisch een afspraak maken met
het taakveld vergunningen, telefoonnummer 053 - 573 45 67.
CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van
plan zijn vergunning te verlenen:
• Hasselt w eg 6, Z/21/020141, het uitbreiden van de woning, aspect bouw en
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
• Industr iestr aat 30-34, Z/21/020328,
het plaatsen van drie silo’s, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Industr iestr aat 30-34, Z/21/020329,
het plaatsen van drie silo’s, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 22 juli 2021 kunnen binnen twee weken schrift elijk 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
• Goor sestr aat 263/263a, Z/21/020355,
een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets
Deze vergunning is bekendgemaakt op 16
juli 2021.
• Buur ser str aat 145a, Z/21/020155, het
plaatsen van een tijdelijke aanbouw aan
de schuur ten behoeve van het tijdelijk
bewonen, aspect bouw en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
• Haar w eg 44, Z/21/020195, het kappen
van twee beuken, aspect kap
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt
op 21 juli 2021. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen
zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor
de mogelijkheden hiertoe onder de kop
Algemeen.
VERLEENDE DR ANK- EN
HORECAVERGUNNING
• El Charro, Z/21/020166, Mar k t 23, bekendgemaakt 19 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.

Contact
Heeft u vragen over GemeenteNieuws?
Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen. Dat kan via
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar
communicatie@haaksbergen.nl.

