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GemeenteNieuws


Jan en Gerda Kerkemeijer genieten van hun zestigste trouwdag
Onlangs zat burgemeester Rob Welten tegenover een stralend diamanten bruidspaar: Jan en Gerda Kerkemeijer-te Lintelo. Op hun zestigste trouwdag (17 augustus)
bracht hij ze namens de gemeente een feestelijk bloemetje en de har telijke gelukwensen. Bij welk huis aan de Spoelsterstraat Welten moest aanbellen was niet te
missen. De avond er voor had de buur t zijn oudste bewoners verrast met een ereboog vol gouden roosjes. En in de voor tuin prijkte een enorm trouwpor tret van een
jong, gelukkig stel.

Geheim
Twee kinderen werden geboren uit hun huwelijk: Herald en Marinda. Die zorgden op
hun beurt voor vijf kleinkinderen. Met zijn
passie voor auto’s en motoren heeft de
bruidegom, van beroep automonteur, de

rest van het gezin besmet. Ook met plezier deed hij de siertuin en verbouwde hij
groente voor het gezin. Wecken en invriezen, dat was dan weer Gerda’s pakkie-an.
“Gezond eten op tafel, dat vinden we nog
steeds belangrijk. Daar zijn we vroeger
mee opgevoed”, zegt ze. “Het échte tuinieren, dat heb ik wel gehad”, verzucht Jan.
“Het gaat niet meer zo vlot.” Maar het stel
is dankbaar dat ze – met hier en daar een
helpende hand - nog zelfstandig wonen
op hun vertrouwde plek. “ Voor ons is dat
heel voornaam.” En het geheim van zestig
jaar huwelijksgeluk? “Eerlijk zijn, elkaar de
waarheid durven zeggen”, meldt de brui-

Foto: Bet t y Mor sink hof

Blij met elkaar, dat zijn Jan (86) en Gerda
(85) nog altijd. “ We hebben mooie jaren
gehad samen!”, verzekerden ze de burgemeester. Onder het genot van koﬀ ie en gebak kwamen verhalen los. Over voetballen,
autocross en familiegeschiedenis. De Kerkemeijers hielden en houden van een gezellig praatje. Er viel heel wat te lachen.

degom. Zijn vrouw knikt: “Mijn moeder
zei altijd: ʻAls er iets is, dan moet je het ge-

lijk uitpraten en daarna zand erover!’ Dat
klopt. Zo houd je het ’t langst vol.”

   

Star t aanpassingen eerste deel oude N18
Op maandag 30 augustus wordt gestar t met het aanpassen van het eerste deel van
de oude N18. Het betreft het wegdeel vanaf de gemeentegrens met Enschede tot het
Grintenbosch. Met de aanpassingen aan de Enschedesestraat ver wacht de gemeente dat de verkeersintensiteit verder afneemt en doorgaand verkeer nog vaker de
nieuwe N18 neemt.
De aanpassingen en vernieuwingen bestaan onder meer uit het deels vervangen

van het asfalt, het aanpassen van de belijning van de weg en het aanbrengen van

plateaus op kruispunten en een middengeleider bij het Grintenbosch om de snelheid
te remmen. De maximumsnelheid wordt
verlaagd naar 50 kilometer per uur binnen
de bebouwde kom en naar 60 kilometer per
uur buiten de bebouwde kom. Daarnaast
wordt nieuwe belijning aangebracht op het
vrijliggende fietspad. De voorrangssituaties wijzigen niet.

Het klimaatrappor t
van de Verenigde Naties
Op 9 augustus bracht het IPCC (het klimaatpanel opgericht door de Verenigde
Naties) een alarmerend nieuw klimaatrappor t. We ver tellen u wat hier in grote
lijnen in staat en wat dit betekent voor onze toekomst.
Wetenschappers hebben duizenden internationale klimaatonderzoeken uit de
afgelopen 8 jaar uitgeplozen. De conclusie uit al deze onderzoeken is dat het
heel dringend nodig is om ingrijpende
maatregelen te nemen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering
te beperken. In het rapport staan 5 verschillende toekomstscenario’s, die afhankelijk zijn van wanneer begonnen
wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s
gebruiken om keuzes te maken.
Opw ar ming v an de aarde
De komende 20 jaar zal de temperatuur
in elk geval 1 tot 1,8 graad stijgen, maar

in het slechtste geval zelfs 5,7 graden.
Als de temperatuur wereldwijd stijgt
leidt dat overal tot veel ongewenste gevolgen. Denk hierbij aan meer extreem
weer, het stijgen van de zeespiegel en
zware regenval.
De zeespiegel stijgt
De zeespiegel gaat stijgen door de opwarming van de aarde. Steden aan de
kust moeten er rekening mee houden
dat vaker sprake zal zijn van overstromingen. Dat komt ook doordat er naar
verwachting meer zware stortbuien zullen zijn en er meer gletsjers zullen smelten. Waarschijnlijk is er eind deze eeuw
geen gletsjer meer op Groenland en
Antarctica.

Nu handelen!
Bij steeds meer mensen wordt duidelijk dat er nú gehandeld moet worden.
Dat betekent ook stoppen met fossiele brandstoﬀ en als olie, kolen en aardgas. Ze stoten broeikassen als CO2 uit en
verwoesten de wereld. Politici wereldwijd zijn aan zet om snel en drastisch
te handelen. Ook u kunt helpen! Tips
kunt u vinden op onze website, evenals meer informatie over het nieuwe
klimaatrapport.

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

K r uispunt Noordsingel en faunapassage
Verder wordt het aantal rijstroken op het
kruispunt met de Noordsingel teruggebracht. Dat is om te stimuleren dat verkeersgebruikers het kruispunt rustiger
naderen. Nu er steeds minder verkeer gebruik maakt van de oude N18 worden de
verkeerslichten buiten werking gesteld
en in de toekomst helemaal weggehaald.
Ook wordt er van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een nieuwe faunapassage ter
hoogte van het ecoduct de Hagmolenbeek
en de gemeentegrens aan te leggen.
Bereik baar heid
Om overlast te beperken wordt het werk
in drie fasen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en
landbouwpercelen bereikbaar. Wanneer
gedurende korte tijd beide weghelft en niet
begaanbaar zijn wordt dit vooraf aangegeven. Doorgaand verkeer wordt via borden
omgeleid via de nieuwe N18. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in november afgerond te hebben.
     
    

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.
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Openbare Bekendmakingen
AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 28 augustus kunt u oud papier brengen naar de St. Bonifaciusschool
in Sint Isidorushoeve en VV Buurse.
OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 28 augustus halen de Bonifatiusschool en Havoc oud papier op in de
inzamelgebieden 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/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. Schriftelijke 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 ar en indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk 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.
Ber oep 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.
INGEDIENDE AANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Enschedesestraat 168, Z/21/020497, het
uitbreiden van een woning, aspect bouw,
ingediend 6 augustus 2021
• G oorsestraat/Moatsnieder, Sectie B
Nummer 2524, het bouwen van een verkeersbrug, aspect bouw, inrit/uitweg en
weg aanleggen of veranderen, ingediend
5 augustus 2021.
•	Goorsestraat/Salomon
Frankenhuis
Rotonde, Z/21/020496, het plaatsen van
lichtreclame, aspect bouw, ingediend 6
augustus 2021
• Hassinkbrink weg 10, Z/21/020578, het
bouwen van een woonhuis, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 20 augustus 2021
•	Hengelosestraat/Oor weg, Kadastraal
bekend Sectie O, Nummer 2167, het opschonen van een watergang, aspect werk
of werkzaamheden uitvoeren, ingediend
15 augustus 2021
•	Kalter 1, Z/21/020518, het plaatsen van
een tent t.b.v. tijdelijke verkoop van slagerijproducten, onderdeel bouw, ingediend 11 augustus 2021
•	Knoef weg 16, Z/21/020454, het bouwen
van een woonhuis en het kappen van één
els, twee Amerikaanse sierkersen en drie
eiken, aspect bouw en kap, ingediend op
30 juli 2021
•	Lansink straat 14, Z/21/020598, het bouwen van een carport, aspect bouw, ingediend 23 augustus 2021
•	Ruwerstraat 20, Z/21/020546, het kappen van 19 bomen, aspect kap, ingediend
16 augustus 2021
•	Scholtenhagenwegweg
42
01,
Z/21/020581, het kappen van twee berken, aspect kap, ingediend 22 augustus
2021
•	Spinnerstraat 15, Z/21/020452, het
plaatsen kooi van Faraday binnen in de
bestaande fabriekshal, aspect bouw, ingediend op 29 juli 2021.
•	Stepeler veld, kadastraal bekend onder
sectie O, nummer 551, Z/21/020580, het

aanleggen van een ondergrondstransporttrace en het kappen van 1 houtopstand, aspect werk of werkzaamheden
uitvoeren en kap, ingediend 20 augustus
2021
•	Stepeler veld, kadastraal bekend onder
sectie O, nummer 1297, Z/21/020579,
het aanleggen van een ondergrondstransporttrace en het kappen van 6
houtopstanden, aspect werk of werkzaamheden uitvoeren en kap, ingediend
20 augustus 2021
•	Veenrietweg 19, Z/21/020576, het bouwen van een stalling, aspect bouw, ingediend 20 augustus 2021
• Zuidgrensweg 9, Z/21/020568, het bouwen van een woning ter vervanging van
een bestaande woning, aspect bouw, ingediend 18 augustus 2021
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
KENNISGEVING VERLENGEN
BESLISTERMIJN
•	Hasseltweg 6, Z/21/020141, het uitbreiden van de woning, aspect bouw en
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, ingediend op 24 juni 2021
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 30
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.
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:
•	Goorsestraat/Salomon
Frankenhuis
Rotonde, Mast 4, (Z/21/020496) het
plaatsen van lichtmastreclame, aspect
bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Met ingang van 26 augustus 2021 kunnen
binnen twee weken schriftelijk 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
•	Rietmolenweg 16, Z/21/019846, het
bouwen van een bedrijfshal voor opslag
en het kappen van 7 zomereiken, aspect
bouw, kap en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 augustus 2021.

•	Lijsterbes 28, Z/21/019738, het plaatsen
van een kap op een bijgebouw, aspect
bouw en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
•	Morsinkhof weg 26, Z/21/020431, het
bouwen van een tuinhuis ter vervanging
van een bestaand tuinhuis, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op
11 augustus 2021.
•	Weegbree 4, Z/21/020299, het bouwen
van een berging, aspect handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Deze vergunning is bekendgemaakt op 25
augustus 2021
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
•	Industriestraat 30-34, Z/21/020488,
een melding activiteitenbesluit voor het
plaatsen van 6 silo’s
•	Kruislandstraat 44a, Z/21/020489, adviesbureau voor een gezonde levensstijl
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar
en/of beroep open.
INGEDIENDE AANVR AGEN
EVENEMENTENVERGUNNING
•	Silvesterparty
(1
januari
2022),
Z/21/020520, Haaksbergerweg ong. Kadastraal bekend Sectie R, Nummer 1060
op (ingediend op 11 augustus 2021)
Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk
voor de mogelijkheden hiertoe onder de
kop Algemeen.
VERLEENDE
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•	J.G.B. Weerink, Z/21/020296, voor de
verkoop van aardappelen, groenten en
fruit op de locatie Haaksbergen dorp/de
markt op de vrijdag en zaterdag van 10.00
uur t/m 15.00 uur voor de periode van 26
september 2021 t/m 25 september 2022
Deze vergunning is bekendgemaakt op 13
augustus 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.

